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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

(відповідно до пункту 17 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 06 березня 2019 року № 167) 
 

01 Освіта / Педагогіка 

Гайда Василь Ярославович, аспірант кафедри природничих наук, 
хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 
тема дисертації: «Методична система формування самоосвітньої 
компетентності з фізики учнів основної школи в освітньому середовищі 
сталого розвитку», (014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.053.013                                  
у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка (м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1,             
 (0522) 32-08-89). Науковий керівник: Садовий М. І., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики 
технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. (04. 01. 2022) 
Є Ченьцін, аспірант Національного університету фізичного виховання і 
спорту України, тема дисертації: «Моделювання тренувальних 
навантажень веслярів на байдарках на основі застосування 
спеціального веслувального ергометра», (017 Фізична культура і спорт). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.289.029 у Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України, (м. Київ, вул. Фізкультури,1, 
(044) 287-05-35). Науковий керівник: Дяченко А. Ю., доктор наук                    
з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри водних 
видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту 
України. (04. 01. 2022) 
Матвейко Оксана Миколаївна, викладач кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тема 
дисертації: «Структура та зміст фізичної підготовки військовослужбовців 
після контузії», (017 Фізична культура і спорт). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 32.051.021 у Волинському національному університеті імені 
Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13,  (0332)72-01-23). Науковий 
керівник: Романчук Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного 
виховання та спорту, професор, начальник кафедри фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.                     
(04. 01. 2022) 
Тань Сяо, аспірант Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
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естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР 
засобами китайської народної опери», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.058 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди                         
(м. Харків, вул. Алчевських, 29,  (057) 700-3527). Науковий керівник: 
Коваленко О.А, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
практики англійського усного та писемного мовлення Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.                        
(04. 01. 2022) 

 

02 Культура і мистецтво 

Журавель-Змєєва Лілія Сергіївна, аспірантка Київського 
національного університету культури і мистецтв, тема дисертації: 
«Сучасні авторські техніки у дизайні текстильних виробів України                
ХХІ століття», (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.807.005        
у Київському національному університеті культури і мистецтв,              
(м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, (096) 056-54-04). Науковий керівник: 
Пенчук О. П., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну 
та технологій, факультету дизайну і реклами Київського національного 
університету культури і мистецтв. (04. 01. 2022) 
Рєзнік Олена Сергіївна, викладач класу баяна та акордеона 
Комунального закладу «Кремінська музична школа», тема дисертації: 
«Становлення й розвиток виробництва баянно-акордеонного 
інструментарію в Україні у ХХ столітті (органологічний аспект)»,                  
(025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.042                
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені                           
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57,                           
 (0342) 53-15-74). Науковий керівник: Сташевський Андрій Якович, 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного 
мистецтва і хореографії Навчально-наукового інституту                                  
культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». (04. 01. 2022) 
Чуботіна Ірина Михайлівна, аспірантка Київського національного 
університету культури і мистецтв, тема дисертації: «Трансформація 
чоловічого костюма 1960 –1970 років: мистецтвознавчий аналіз 
українського досвіду», (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.807.007 у Київському національному університеті культури                      
і мистецтв, (м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, тел. (096) 056-54-04). 
Науковий керівник: Пенчук О. П., кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри дизайну та технологій, факультету дизайну          
і реклами Київського національного університету культури і мистецтв. 
(04. 01. 2022) 
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03 Гуманітарні науки 

Чедолума Ілля Іванович, аспірант Закладу вищої освіти «Український 
католицький університет» (2017-2021 рр.), тема дисертації: 
«Інтелектуальна біографія Михайла Рудницького (1889–1975 рр.)»,          
(032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.141.002           
в Закладі вищої освіти «Український католицький університет»                           
(вул. Іл. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011, тел.: +38 (032) 240-99-40). 
Науковий керівник: Грицак Ярослав Йосипович, доктор історичних наук, 
професор кафедри державного управління Закладу вищої освіти 
«Український католицький університет». (04. 01. 2022) 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Дудкевич Василь Ілліч, директор інвестиційної компанії ТОВ «Форесс 
Інвест Груп», тема дисертації: «Євроінтеграційні практики України: 
політологічний вимір», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада             
ДФ 35.051.045  у Львівському національному університеті імені                   
Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). 
Науковий керівник: Марчук В.В., доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри політичних інститутів та процесів ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 
(04. 01. 2022) 
Орлик Михайло Васильович, викладач Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі, тема дисертації: «Еволюція системи 
кредитування в Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – початок XX ст.)», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.006 
Центральноукраїнського національного технічного університету, 
(м. Кропивницький, пр. Університетський, 8,  (050) 341-01-94). 
Науковий керівник: Пальчевич Г. Т., кандидат економічних наук, 
професор. (04. 01.2022) 
Поліщук Олександр Миколайович, заступник Міністра, Міністерство 
оборони України, тема дисертації: «Формування та реалізація воєнної 
політики як інструмент забезпечення національної безпеки України», 
(052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.279 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                         
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Сьомін С. В., доктор політичних наук, професор, головний науковий 
співробітник Центру безпекових досліджень Національного інституту 
стратегічних досліджень. (04. 01. 2022) 
Танасійчук Володимир Іванович, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації 
«Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця 
соціальних служб», (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада         
ДФ 26.455.015 у Державному закладі вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти», (м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-а,             
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тел.:  (044) 484-10-96). Науковий керівник: В. В. Балахтар, доктор 
психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки                           
та психології професійної освіти Національного авіаційного 
університету. (04. 01. 2022) 
Тягур Любомира Миронівна, аспірант Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти», тема дисертації 
«Психологічна безпека освітнього середовища як чинник 
самоактуалізації викладачів педагогічного коледжу»,                                        
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.016                           
у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 
(м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-а, тел.: (044) 484-10-96). Науковий 
керівник: О. І. Бондарчук доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри психології управління Центрального інституту 
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»           
НАПН України. (04. 01. 2022) 
Черв’як Анна Володимирівна, фахівець Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», тема дисертації: 
«Економічна безпека фінансово-кредитних установ», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.052.003 Національний університет 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», (м. Полтава, проспект 
Першотравневий, 24,  (0532) 60-87-30). Науковий керівник: 
Онищенко В. О., доктор економічних наук, професор, ректор 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка». (04. 01. 2022) 

 

06 Журналістика 

Астапцева Христина Андріївна, головний спеціаліст відділу 
забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління 
забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду, тема дисертації: 
«Феномен журналістики моди у дискурсі львівської преси                           
(1853-1939 рр.)», (061 Журналістика). Спеціалізована вчена рада               
ДФ 26.001.305 Київського національного університету імені    
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Зелінська Н.В., доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри медіакомунікацій 
Української академії друкарства. (04. 01. 2022) 

 

07 Управління та адміністрування 

Новицька Ірина Василівна, асистент кафедри міжнародних 
економічних відносин та туризму Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», тема дисертації: 
«Управління просуванням органічної продукції на внутрішній                              
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та зовнішній ринки», (073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.052.002 у Національному університеті «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка, (м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, 
 (0532) 60-87-57). Науковий керівник: Чичкало-Кондрацька І. Б., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних 
економічних відносин та туризму Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». (04. 01. 2022) 

 

08 Право 

Андрєєнков Олександр Євгенійович, аспірант кафедри трудового 
права та права соціального забезпечення Навчально-наукового 
інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Правовий статус керівника, як суб’єкта 
організаційно-управлінських відносин в трудовому праві України»,            
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.296 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                       
вул. Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник:       
Вавженчук С.Я., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Бахтіяров Узейір Маїл огли, заступник директора ТОВ «Міжнародні 
студентські освітні послуги». Тема дисертації: «Нормотворча діяльність 
Міністерства внутрішніх справ України (загальнотеоретичний аспект)», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.053 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;              
тел. 228-10-31). Науковий керівник: Надобко С.В., кандидат юридичних 
наук, доцент, декан Харківської державної академії дизайну і мистецтв 
(04. 01. 2022) 
Бережняк Наталія Валеріївна, інспектор служби інспекторів                   
Вищої ради правосуддя, тема дисертації «Зобов’язання із набуття, 
збереження майна без достатньої правової підстави у цивільному праві 
України» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.026  
в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії 
наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4,                              
тел. (044) 278 58 32). Науковий керівник: Венецька М. В., кандидат 
юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького 
права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.          
04. 01. 2022) 
Березкіна Анна Євгенівна, науковий співробітник ДУ Національний 
антарктичний науковий центр МОН України, тема дисертації: 
«Популяційна структура та ресурси черевоногого молюска Nacella 
concinna (Strebel, 1908) у прибережних водах Української             
антарктичної станції “Академік Вернадський”, архіпелаг Аргентинські 
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острови, Західна Антарктика», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.051.075 у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 4,  (057) 707-54-87). 
Науковий керівник: Утєвський А. Ю., кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології та екології тварин Харківського національного 
університету імені  В. Н. Каразіна. (04. 01. 2022) 
Бібік Олександр Володимирович, суддя Зміївського районного суду 
Харківської області, тема дисертації: «Юридичні фікції і презумпції                   
у правозастосуванні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.086.038 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник: Дашковська О.Р., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. (04. 01. 2022) 
Бондаренко Богдан Олегович, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Конституційно-правове забезпечення незалежності 
конституційного суду (європейський та український досвід)»,                        
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.047 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, 
вул. Університетська, 1, тел. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Бориславська О.М., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри конституційного права Львівського національного університету 
імені Івана Франка. (04. 01. 2022) 
Бордюг Тетяна Олександрівна, інспектор служби інспекторів               
Вищої ради правосуддя, тема дисертації «Участь малолітніх                             
та неповнолітніх осіб у цивілістичному процесі» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.027  в Інституті держави і права 
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001,                     
м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий 
керівник: Фурса С. Я., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, 
прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Гобечія Іраклій Тамазович, керуючий партнер, адвокатське об'єднання 
"Гобечія і партнери", тема дисертації: «Цивільна правосуб’єктність 
юридичних осіб у сфері надання правничих послуг в Україні»,                       
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.041 у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007,                  
м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (067) 712-55-27). Науковий керівник: 
Юркевич Юрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права 
Львівського державного університету внутрішніх справ. (04. 01. 2022) 
Гончаренко Світлана Юріївна, приватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу. Тема дисертації: «Адміністративно-правове 
регулювання у сфері віртуальних активів» (081 Право). Спеціалізована 
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вчена рада ДФ 26.503.050 в Науково-дослідному інституті публічного 
права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: 
Коваленко А.А., доктор юридичних наук, професор кафедри публічно-
правових дисциплін Приватного закладу вищої освіти «Київський 
міжнародний університет». (04. 01. 2022) 
Гостюк Олена Дмитрівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Природа права на працю», (081 Право). Спеціалізована вчена рада         
ДФ 26.001.297 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). 
Науковий керівник: Гетьманцева Н.Д., доктор юридичних наук, доцент, 
завідувачка кафедри приватного права Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. (04. 01. 2022) 
Дерев’янко Артем Іванович, аспірант кафедри трудового права                
та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
тема дисертації: «Правовий статус суб’єктів соціальної безпеки 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.298 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник:          
Кучма О.Л., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення  Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Заверуха Володимир Георгійович,  аспірант Вищого навчального 
закладу «Міжрегіональна академія управління персоналом»                        
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.054 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а;                
тел. 228-10-31). Науковий керівник: Тімашов В.О., доктор юридичних 
наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового                   
та інформаційного права Київського національного торговельно-
економічного університету. (04. 01. 2022) 
Кабаєв Віталій Миколайович, старший детектив в Національному 
антикорупційному бюро України, тема дисертації «Кримінальна 
відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, які займають 
особливо відповідальне становище» (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.236.028 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1,                                         
вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Перелигіна Р. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права та процесу Київського університету права НАН 
України. (04. 01. 2022) 
Калюжна Світлана Вікторівна, аспірантка, Сумський національний 
аграрний університет, тема дисертації: «Органи місцевого 
самоврядування України як суб’єкти інформаційного права»,                          
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.024 в Сумському 
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національному аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 
160,  (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Арістова Ірина Василівна 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного та інформаційного права, Сумський національний 
аграрний університет. (04. 01. 2022) 
Канцер Ганна Олегівна, помічник судді Малиновського районного суду 
міста Одеси. Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 
впровадження електронного урядування в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.055 в Науково-дослідному 
інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Рядінська В.О., доктор юридичних наук, професор, 
завідувач лабораторії правового та організаційного забезпечення 
діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту 
Міністерства внутрішніх справ України. (04. 01. 2022) 
Ключкович Василь Юрійович, суддя Київського апеляційного 
адміністративного суду, тема дисертації: «Теоретико-правова 
характеристика правозастосовної діяльності органів судової влади», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.036                                          
у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 
(49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий 
керівник: Наливайко Л.Р., доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України, проректор Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. (04. 01. 2022) 
Кудерська Ірина Олександрівна, викладач кафедри інформаційного, 
господарського та адміністративного права факультету соціології та 
права Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації 
«Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної 
культурної спадщини в Україні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.029 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1,                                       
вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: 
Андрійко О.Ф., доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу 
проблем державного управління та адміністративного права Інституту 
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. (04. 01. 2022) 
Лук’яненко Тетяна Володимирівна, помічник приватного нотаріуса 
Дніпровського міського нотаріального округу, тема дисертації: 
«Теоретико-правова характеристика права дитини на захист від усіх 
форм насильства в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада      
ДФ 08.727.037 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26;                              
тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Грицай І.О., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри загальноправових                        
дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ. (04. 01. 2022) 
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Лутчин Володимир Ігорович, асистент кафедри кримінального права 
та кримінології Львівського національного університету імені                        
Івана Франка, тема дисертації: «Класифікація кримінальних 
правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща: 
порівняльна характеристика», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.725.043 у Львівському державному університеті внутрішніх          
справ (МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26;                            
тел. (067) 712-55-27). Науковий керівник: Сенько Микола Миколайович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права 
і кримінології юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка. (04. 01. 2022) 
Макаренко Юлія Сергіївна, юрисконсульт Приватного підприємства 
«Дружба-Агро 2010». Тема дисертації: «Державний контроль у сфері 
земельних ресурсів» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.503.051 в Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, 
вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Курило І.В., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права              
і порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. (04. 01. 2022) 
Машевська Оксана Петрівна, суддя Донецького окружного 
адміністративного суду. Тема дисертації: «Суддя як суб’єкт 
правопорушень, пов’язаних з корупцією: адміністративно-правовий 
аспект» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.052                       
в Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Курило В.І., доктор юридичних 
наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри 
адміністративного та фінансового права Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. (04. 01. 2022) 
Мирко Богдан Миколайович, прокурор відділу Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, тема 
дисертації «Провокація підкупу: кримінально-правові та кримінологічні 
засади протидії» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.030 
в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії 
наук України (01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4,   
тел. (044) 278 58 32). Науковий керівник: Перелигіна Р. В., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 
процесу Київського університету права НАН України. (04. 01. 2022) 
Ніколаєнко Ігор Романович, приватний виконавець Виконавчого 
округу Харківської області Міністерства юстиції України, тема дисертації: 
«Захист прав пасажира за договором перевезення у міському                           
та приміському сполученні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада     
ДФ 58.082.019 в Західноукраїнському національному університеті 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;  (0352) 47-50-50*10-019). 
Науковий керівник: Самойленко Георгій Валерійович, доктор юридичних 
наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Запорізького 
національного університету». (04. 01. 2022) 
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Піляк Назар Іванович, фізична особа-підприємець, тема дисертації 
«Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя 
у цивільних справах» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.031 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
Національної академії наук України (01001, м. Київ-1,                                       
вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник:        
Бичкова С. С., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
103 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут». (04. 01. 2022) 
Поліщук Роман Миколайович, аспірант кафедри фінансового права 
Навчально-наукового інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Фінансово-
правове регулювання відновлення платоспроможності страховиків або 
визнання їх банкрутами», (081 Право). Спеціалізована вчена рада              
ДФ 26.001.244 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Якимчук Н. Я., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри фінансового права Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Саркісян Ваге Мартікович, викладач кафедри державно-правових 
дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка, тема дисертації «Конституційно-правові засади 
громадського контролю за виборами в Україні» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.032 в Інституті держави і права       
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001,                     
м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий 
керівник: Нестерович В. Ф., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. (04. 01. 2022) 
Сірко Людмила Петрівна, індивідуальна адвокатська діяльність,            
тема дисертації: «Гендерно-правова експертиза: теоретико-               
правова характеристика», (081 Право). Спеціалізована вчена                    
рада ДФ 08.727.038 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26;                               
тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Наливайко Л.Р., доктор 
юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, проректор 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.                   
(04. 01. 2022) 
Степаненко Наталія В’ячеславівна, старший викладач кафедри 
іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін у Вищому навчальному 
закладі «Університет економіки та права «КРОК», тема дисертації: 
«Захист та забезпечення прав дитини в умовах військових дій                        
на Донбасі: теоретико-правовий аналіз», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.130.003 Вищого навчального закладу            
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«Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ, вул. Табірна 30-32, 
(+38 044) 455-57-13). Науковий керівник: Француз Анатолій 
Йосипович, доктор юридичних наук, професор, ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК». (04. 01. 2022) 
Таракан Юлія Ігорівна, аспірант кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,                  
тема дисертації: «Самозайнята особа як суб’єкт соціального 
забезпечення», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.299 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вулиця Володимирська, 60,  (044) 2393141). Науковий керівник:          
Вавженчук С.Я., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (04. 01. 2022) 
Телліс Сергій Олександрович, головний юридичний консультант                  
в Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, тема дисертації: 
«Інститут президентства в Україні та в Угорщині: теоретико-правовий 
порівняльний аналіз» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.130.004 Вищого навчального закладу «Університету економіки        
та права «КРОК» (м. Київ, вул. Табірна 30-32, (+38 044) 455-57-13). 
Науковий керівник: Ткач Дмитро Іванович, доктор політичних наук, 
професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». (04. 01. 2022) 
Товт Юрій Михайлович, заступник начальника управління - начальник 
відділу мобільних скануючих систем управління технічних засобів 
митного контролю Галицької митниці Держмитслужби, тема дисертації: 
«Кримінальна відповідальність за порушення встановленого               
порядку обігу лікарських засобів в Україні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.725.042 у Львівському державному університеті 
внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; 
тел. (067) 712-55-27). Науковий керівник: Красницький Іван Васильович, 
кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 
права і кримінології факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції  Львівського державного університету 
внутрішніх справ. (04. 01. 2022) 
Чернякович Євгіне Ашотівна, старший інспектор групи 
документування службової діяльності навчально-науковий інститут №3  
Національної академії внутрішніх справ. Тема дисертації: «Нормотворча 
діяльність Міністерства внутрішніх справ України (загальнотеоретичний 
аспект)» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.056                     
в Науково-дослідному інституті публічного права (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Осауленко А.О., доктор 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та прав 
людини Національної академії внутрішніх. (04. 01. 2022) 



 
12 

Шапошник Анастасія Олександрівна, секретар міжнародно-правового 
факультету Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, тема дисертації: «Послуги в інноваційній сфері та їх договірно-
правове забезпечення», (081 Право). Спеціалізована вчена рада            
ДФ 64.086.046 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник: Мілаш Вікторія Сергіївна, доктор юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. (04. 01. 2022) 
Шевчук Олексій Анатолійович, адвокат адвокатського об’єднання 
«Barristers», тема дисертації «Конституційно-правові засади 
нормотворчості центральних органів виконавчої влади» (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.033 в Інституті держави                           
і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (01001,   
м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий 
керівник: Шемшученко Ю. С., доктор юридичних наук, професор, 
академік НАН України, директор Інституту держави і права                               
ім. В. М. Корецького НАН України. (04. 01. 2022) 
Юркевич Ірина Ігорівна, старший викладач кафедри кримінального 
права та процесу (на 0,5 ставки) Західноукраїнського національного 
університету, тема дисертації: «Адміністративно-правові засади 
діяльності юридичних клінік в Україні», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.082.023 в Західноукраїнському національному 
університеті (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;                                             
 (0352) 47-50-50*10-019). Науковий керівник: Шевчук Оксана 
Романівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
конституційного, адміністративного та фінансового права 
Західноукраїнського національного університету. (04. 01. 2022) 

 

09 Біологія 

Колінько Людмила Михайлівна, старший викладач кафедри ботаніки, 
екології та методики навчання біології Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації:         
«Роль NAD+-залежної деацетілази SIRT1 в М1/М2 поляризації 
моноцитів/макрофагів у осіб із різною масою тіла» (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.033 в Полтавському            
державному медичному університеті (м. Полтава, вул. Шевченка, 23; 
тел.: 099-740-5700). Науковий керівник: Весніна Людмила Едуардівна, 
д.мед.н., професор, професор кафедри фізіології  Полтавського 
державного медичного університету. (04. 01. 2022) 
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12 Інформаційні технології 

Гаваньо Богдан Іванович, асистент кафедри електронних 
обчислювальних машин Національного університету «Львівська 
політехніка», тема дисертації: «Методи та засоби оцінювання стану 
людини в медичних кіберфізичних системах», (123 Комп’ютерна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.088 в Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12,          
тел. (032)258-26-01). Науковий керівник: Кицун Г.В., к.т.н., старший 
викладач кафедри електронних обчислювальних машин Національного 
університету «Львівська політехніка». (04. 01. 2022) 

 

15 Автоматизація та приладобудування 

Григорчук Галина Василівна, асистент кафедри прикладної 
математики інституту інформаційних технологій ІФНТУНГ, тема 
дисертації: «Моделі та засоби підвищення ефективності 
автоматизованого контролю технологічних процесів на протяглих 
квазіциліндричних обертових об’єктах»( 151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології).Спеціалізована вчена рада                    
ДФ 20.052.022 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу» (м. Івано-Франкiвськ, вул. Карпатська, 15,              
 (095) 137-37-53). Науковий керівник: Олійник А.П., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики                       
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
(04. 01. 2022) 

 

19 Архітектура та будівництво 

Калюжна Олена Вячеславівна, інженер науково-дослідної частини 
Українського державного університету залізничного транспорту,                   
тема дисертації: «Підвищення ранньої міцності бетону залізобетонних 
шпал комплексними добавками», (192 Будівництво та цивільна 
інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.820.005 в Українському 
державному університеті залізничного транспорту (м. Харків, майдан 
Фейєрбаха, 7, тел.(050) 8059093). Науковий керівник: Плугін А.А., доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри залізничної колії                            
і транспортних споруд Українського державного університету 
залізничного транспорту. (04. 01. 2022) 

 

20 Аграрні науки та продовольство 

Меленті Вікторія Олександрівна, асистент кафедри зоології                             
і ентомології ім. проф. Б.М. Литвинова Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України,                                  
тема дисертації: «Несправжня щитівка (Hemiptera, Coccidae) на ялинах 
в зелених насадженнях Харківської області та заходи щодо зменшення 
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їх шкідливості», (202 Захист і карантин рослин). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.360.010 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН (м. Київ, вул. Клінічна, 25, тел. (044) 275-50-00). Науковий 
керівник: Леженіна Ірина Павлівна,  кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології і ентомології ім. проф. Б.М. Литвинова Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України. 
(04. 01. 2022) 
Черняк Микола Олександрович, аспірант Національного наукового 
центру «Інститут землеробства  НААН України», тема дисертації: 
«Удосконалення технології застосування позакореневого удобрення             
та гербіцидів на посівах пшениці озимої в Правобережному Лісостепу», 
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.360.009 у Інституті 
біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії 
аграрних наук України (03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1,                 
тел. (044) 275-50-00). Науковий керівник Малієнко Анатолій 
Митрофанович, доктор с.-г. наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу обробітку ґрунту та боротьби з бур’янами, 
Національний науковий центр «Інститут землеробства  НААН України». 
(04. 10. 2022) 

 

21 Ветеринарна медицина 

Герун Інеса Володимирівна, провідний лікар ветеринарної медицини 
відділу організації роботи лабораторій ветеринарно-санітарної 
експертизи на ринках, Центральна випробувальна державна 
лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві, 
тема дисертації: «Санітарно-гігієнічна оцінка якості                                                      
та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій»,                          
(212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 55.859.020 в Сумському національному аграрному 
університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68). 
Науковий керівник: Скляр Олександр Іванович, доктор ветеринарних 
наук, професор, професор кафедри терапії, фармакології клінічної 
діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет.                  
(04. 01. 2022) 

 

22 Охорона здоров’я 

Вівсяна Ірина Володимирівна, лікар нефролог відділення гемодіалізу 
КНП «Бучацька міська лікарня» Бучацької міської ради, тема дисертації: 
«Патогенетичні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу                             
у поєднанні з ожирінням та артеріальною гіпертензією», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.049 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського            
МОЗ України (м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). 
Науковий керівник: Марущак М.І., доктор медичних наук, професор, 
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завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики 
Тернопільського національного медичного університету імені                         
І.Я. Горбачевського МОЗ України. (04. 01. 2022) 
Голяновський Володимир Олегович, лікар акушер-гінеколог, 
завідувач пологовим відділенням з індивідуальними та сімейними 
пологовими залами та операційними Перинатального Центру м. Києва, 
тема дисертації: «Оптимізація діагностики та профілактика затримки 
росту плода» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.070 
у Національному університеті охорони здоров’я України                                
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних 
наук, професор Вдовиченко Юрій Петрович, професор кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (04. 01. 2022) 
Гулюк Сергій Анатолійович, лікар-стоматолог ТОВ «ГАЛСІ»,                       
тема дисертації: «Клініко-функціональне обґрунтування корекції оклюзії 
при міофасціальному больовому синдромі обличчя» (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.563.004 в ДУ «Інститут стоматології        
та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (ДУ «ІСЩЛХ НАМН»)                   
(м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11,  (048) 7282460). Науковий керівник: 
Шнайдер С.А., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри загальної стоматології Одеського 
національного медичного університету МОЗ України. (-4. 01. 2022) 
Дрозда Іванна Іванівна, асистент кафедри терапевтичної стоматології 
Буковинського державного медичного університету, тема дисертації: 
«Стан твердих тканин зубів та тканин пародонта і їх корекція у підлітків, 
які навчаються в закладах освіти за різними формами навчання»,                
(221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 76.600.028                          
у Буковинському державному медичному університеті (58002,                
м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел. (0372)551739). Наукові керівники:  
Каськова Людмила Федорівна, доктор медичних наук, професор, 
заслужений лікар України, завідувачка кафедри дитячої терапевтичної 
стоматології (Полтавський державний медичний університет; м. 
Полтава); Батіг Віктор Маркіянович, доктор медичних наук, завідувач 
кафедри терапевтичної стоматології (Буковинський державний 
медичний університет; м. Чернівці). (04. 01. 2022) 
Кільмухаметова Юлія Хафізівна, асистент кафедри терапевтичної 
стоматології Буковинського державного медичного університету, тема 
дисертації: «Використання композиції антиоксидантних препаратів при 
місцевому лікуванні захворювань пародонта у хворих з супутньою 
патологією сечовивідної системи», (221 Стоматологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 76.600.029 у Буковинському державному медичному 
університеті (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2,                                     
тел. (0372)551739). Науковий керівник: Батіг Віктор Маркіянович,           
доктор медичних наук, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 
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(Буковинський державний медичний університет; м. Чернівці).                      
(04. 01. 2022) 
Пелешок Катерина Євгеніївна, асистент кафедри фармацевтичної 
хімії Тернопільського національного медичного університету                        
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: «Розробка              
та валідація методик аналізу валсартану і атенололу в лікарських 
засобах», (226 «Фармація, промислова фармація»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 58.601.051 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Логойда Л.С., 
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри 
фармацевтичної хімії Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. (04. 01. 2022) 
Салех Ануар Юсефович, лікар-стоматолог Стоматологічної клініки 
"Євродент", тема дисертації: «Клініко-лабораторне обґрунтування 
профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей                            
з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою» (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.563.005 в ДУ «Інститут стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (ДУ «ІСЩЛХ НАМН»)                     
(м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11,  (048) 7282460). Науковий керівник: 
Шнайдер С.А., член-кореспондент НАМН України, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри загальної стоматології Одеського 
національного медичного університету МОЗ України. (04. 01. 2022) 
Синицин Максим Миколайович, лікар-анестезіолог центру 
анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні Феофанія 
Державного управління справами, тема дисертації: «Застосування 
пролонгованої паравертебральної анальгезії під ультразвуковим 
контролем для знеболення та профілактики хронічного                      
больового синдрому у хворих після торакотомії» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.064 у Національному університеті 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ,       
вул. Дорогожицька, 9, тел. (044) 205-48-01). Науковий керівник:     
Лоскутов О. А., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (04. 01. 2022) 
Сусідко Олена Миколаївна, директор ТОВ «Медичний центр лікаря 
Ніколаєва» (м. Дніпро), за сумісництвом лікар акушер-гінеколог, тема 
дисертації: «Профілактика перинатальної патології у жінок 
із багатоплідною вагітністю» (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.613.074 у Національному університеті охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,                               
тел. (044) 205-48-01). Науковий керівник: член-кореспондент                       
НАМН України, доктор медичних наук, професор Вдовиченко Юрій 
Петрович, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології 
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Національного університету охорони здоров’я України                                       
імені П. Л. Шупика. (04. 01. 2022) 
Хоменко В’ячеслав Миколайович, аспірант кафедри фізичної 
реабілітації, спортивної медицини та валеології Дніпровського 
державного медичного університету. Тема дисертації: «Особливості 
фізичної реабілітації футболістів з ознаками дисплазії сполучної          
тканини після ушкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-            
гомілкового суглобу», (227 Фізична терапія, ерготерапія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.046 у Дніпровському державному 
медичному університеті (49004, м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 9, тел. (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник:                
Неханевич Олег Борисович, доктор медичних наук, професор, завід. 
кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології 
Дніпровського державного медичного університету. (04. 01. 2022) 

 

28 Публічне управління та адміністрування 

Ісраел Олувасейдайо Ідріс, консультант з питань здорового 
харчування в Суданському офісі ВООЗ, тема дисертації: 
«Удосконалення публічного адміністрування в системі охорони 
здоров’я», (281 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.891.020 в Інституті підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України, (м. Київ, вул.Нововокзальна, 17, 
 (044) 536-14-87). Науковий керівник: Гавкалова Наталія Леонідівна, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного 
управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 
Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця. (04. 01. 2022) 
Серветник Володимир Віталійович, аспірант денної форми навчання 
кафедри публічного адміністрування Приватного акціонерного 
товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом». Тема дисертації «Розвиток механізму 
урядових комунікацій у системі публічного управління як елемент 
інформаційної безпеки України», (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.142.013                            
у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2, тел. 490-95-12). Науковий керівник: Семенець-Орлова 
Інна Андріївна, доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри публічного адміністрування, директор Навчально-
наукового інституту управління, економіки та бізнесу, Приватне 
акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом». (04. 01. 2022) 

 


