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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 

Коваленко Олександр Миколайович, старший методист Комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи «Гарт», тема дисертації:            
«Підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту в навчальних 
закладах Півдня України другої половини ХХ – початку ХХІ століття», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада                               
ДФ 67.051.005 у Херсонському державному університеті (м. Херсон,        
вул. Університетська, 27,  +38(0552)32-67-77). Науковий керівник: 
Слюсаренко Н. В. доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені                     
проф. Є. Петухова Херсонського державного університету. (07. 02. 2022) 
Третяк Дмитро Ярославович, аспірант ІІІ року навчання денної 
державної форми за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», тема 
дисертації: «Проєктування та реалізація здоров’язберігаючих технологій 
у підготовці футболістів на етапі попередньої базової підготовки». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.041 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57,  (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
Іванишин І.М., кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
методики фізичної культури ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника». (07. 02. 2022) 
Янчук Карина Олегівна, спортсмен-інструктор штатної збірної              
команди України серед спортсменів інвалідів Українського центру                      
з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»,                            
тема дисертації: «Індивідуальна підготовка до Дефлімпійських ігор 
елітної спортсменки в карате». Спеціалізована вчена рада                        
ДФ 64.862.005 в Харківській державній академії фізичної культури                     
(м. Харків, вул. Клочківська, 99;  (097)708-66-61). Науковий керівник 
Тихорський О. А., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 
кафедри атлетизму та силових видів спорту Харківської державної 
академії фізичної культури. (21. 02. 2022) 

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Колесніков Олег Миколайович, психолог, ТОВ «Ітак», тема дисертації: 
«Соціально-психологічн6і чинники розвитку мотивації професійного 
зростання держслужбовця» (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.284 Київського національного університету імені               
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Коваленко Алла Борисівна, 
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доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри  соціальної 
психології факультету психології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. (07. 02. 2022) 

 

07 Управління та адміністрування 

Розова Анастасія Юріївна, тимчасово не працює, Херсонський 
національний технічний університет, тема дисертації: «Розробка 
механізму управління якістю логістичної діяльності підприємства», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.014                                  
в Херсонському національному технічному університеті (м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24,  (0552) 32-69-16). Науковий керівник:  
Савіна Г. Г., д.е.н., професор. (14. 02. 2022) 

 

08 Право 

Бугайчук Артур Андрійович, головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції управління з оранізаційного забезпечення 
Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, тема дисертації: 
«Закон як джерело кримінального процесуального права України»,                  
081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 27.855.010 Державного 
податкового університету, (м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, 08205, 
 (04597) 60300). Науковий керівник: Мілевський О.П., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції 
Державного податкового університету. (07. 02. 2022) 
Вдовиченко Олексій Маратович, начальник управління організаційно-
аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП                          
в Одеській області, м. Одеса, тема дисертації: «Організаційно-правові 
засади забезпечення громадського порядку органами місцевого 
самоврядування» (спецтема), (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.884.026 в Одеському державному університеті внутрішніх справ 
(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; (067)-906-84-18). Науковий керівник: 
Кузніченко Оксана Валеріївна, кандидат юридичних наук,                       
доцент, завідувачка кафедри цивільного та трудового права     
юридичного факультету Одеського національного морського 
університету. (07. 02. 2022) 
Влад Вадим Федорович, юрисконсульт Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Іскра ТМ», тема дисертації: «Методика розслідування 
втечі з місць позбавлення волі», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 27.855.011 Державного податкового університету, (м. Ірпінь, 
вул. Університетська, 31, 08205,  (04597) 60300). Науковий керівник: 
Цимбал П.В., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, професор кафедри кримінальної юстиції Державного 
податкового університету. (07. 02. 2022) 
Дробчак Людмила Володимирівна, адвокат, тема дисертації: 
«Процесуальні гарантії неупередженості професійних учасників 
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кримінального провадження», (081 «Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.086.048 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник: Туманянц Ануш Робертівна, кандидат юридичних 
наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. (07. 02. 2022) 
Кучер Софія Анатоліївна, аспірантка Академії праці, соціальних 
відносин і туризму, тема дисертації: «Забезпечення права людини               
на вільне вираження поглядів і переконань: конституційно-правовий 
аспект», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.888.005                       
в Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ,                                  
вул. Кільцева дорога, 3-А, т. (044) 522-49-40). Науковий керівник:           
Шатіло В.А., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
конституційного та адміністративного права Національного 
транспортного університету. (07. 02. 2022) 
Лазаренко Аліна Сергіївна, адвокат кримінально-правового 
департаменту Адвокатського об’єднання «AVER LEX», тема дисертації: 
« Обмеження прав та свобод особи при розслідуванні кримінальних 
правопорушень у сфері податкових відносин», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 27.855.012 Державного податкового 
університету, (м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, 08205, 
 (04597) 60300). Науковий керівник: Омельчук Л.В., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції 
Державного податкового університету. (07. 02. 2022) 
Лев Роман Васильович, директор-адвокат Адвокатського                  
об’єднання «ЛЕВ», тема дисертації: «Особливості розслідування 
злочинів, вчинених службовими особами юридичних осіб                         
публічного права», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 27.855.013 Державного податкового університету, (м. Ірпінь, 
вул. Університетська, 31, 08205,  (04597) 60300). Науковий керівник:  
Завидняк В.І., доктор юридичних наук, доцент, професор                            
кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету. 
(07. 02. 2022) 
Стариченко Алевтина Олександрівна, ад'юнкт ОДУВС, м. Одеса, 
тема дисертації: «Діяльність Національної поліції по охороні прав дітей 
в Україні: адміністративно-правові аспекти», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.884.030 в Одеському державному 
університеті внутрішніх справ (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1;        
(067)-906-84-18). Науковий керівник: Кузніченко Оксана Валеріївна, 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри цивільного та 
трудового права юридичного факультету Одеського національного 
морського університету. (07. 02. 2022) 
Якубович Ігор Ігорович, директор ТОВ «Фіберпласт Україна»,                       
тема дисертації: «Правове регулювання реалізації зерна в Україні»,      
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.315 Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                              
вул. Володимирська, 60, 01033,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Коваленко Т.О, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
земельного та аграрного права Навчально-наукового інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.                             
(07. 02. 2022) 
Балаценко Максим Ігорович, провідний експерт з питань 
оподаткування та юридичних послуг, Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ернст енд Янг», тема дисертації: «Система               
речових прав на землю за законодавством України»,                                             
(081 Право). Спеціалізована вчена рада  ДФ 26.001.243 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                          
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Мірошниченко А. М., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри земельного та аграрного права Навчально-наукового             
інституту права Київського національного університету                                       
імені Тараса Шевченка. (21. 02. 2022) 
Данилевський Максим Анатолійович, аспірант кафедри 
національного, міжнародного права та правоохоронної                       
діяльності Херсонського державного університету, тема                   
дисертації: «Адміністративно-правові засади незалежності суддів в 
Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.022                       
в Університеті митної справи та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 2/4, тел. (056) 745 55 96. Науковий керівник:          
Правоторова Ольга Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри публічного управління та права Херсонського 
державного аграрно-економічного університету. (21. 02. 2022) 

 

10 Природничі науки 

Гринишин Євгеній Володимирович, хімік ТОВ                                                    
"НВП "УКРОРГСИНТЕЗ", тема дисертації: «Синтез та структурна 
модифікація піразоло[1,5-a]-піразинових сполук», (102 Хімія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.008.001 у Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія» (м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2,                          
(097) 9544152). Науковий керівник: Вовк М. В., доктор хімічних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту 
органічної хімії НАН України. (07. 02. 2022) 
Ямпольський Андрій Леонідович, інженер 1 категорії навчальної 
лабораторії «Практикум з оптики, атомної та ядерної фізики» кафедри 
експериментальної фізики фізичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема                            
дисертації:  «Поляриметрична діагностика неоднорідних                         
шаруватих середовищз різною оптичною провідністю» (104 Фізика та 
астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.249 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ,                               
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вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 239 31 41). Науковий 
керівник: Поперенко Леонід Володимирович, доктор фізико-
математичних наук, професор, завідувач кафедри оптики                       
фізичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. (07. 02. 2022) 
Антонін Сергій Володимирович, випускник аспірантури Інституту 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук 
України, тема дисертації: «Електричні та оптичні властивості структур з 
кремнієвими нанокристалами», (105 Прикладна фізика та 
наноматеріали).Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.199.009 в Інституті 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук 
України (м. Київ, проспект Науки, 41 тел. +38044 525-40-20). Науковий 
керівник: Євтух Анатолій Антонович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, завідуючий лабораторією 9-3 Інституту фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. (14. 02. 2022) 

 

11 Математика та статистика 

Пономарчук Богдан Сергійович, ФОП Пономарчук Богдан Сергійович, 
тема дисертації: «Метрична розмірність метричних та ультраметричних 
просторів з умовами скінченності», (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ26.008.002 у Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія» (м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2,                        
(097) 9544152). Науковий керівник: Олійник Б. В., доктор фізико-
математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики факультету 
інформатики Національного університету «Києво-Могилянська 
академія». (07. 02. 2022) 

 

12 Інформаційні технології 

Смородін Андрій Вячеславович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Методи навчання нейронних мереж на основі нелінійної 
динаміки», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.052.028 в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(м. Одеса, проспект Шевченка, 1,  048) 705-73-88). Науковий керівник: 
Дмитришин Д. В., доктор технічних наук, професор, проректор з наукової 
та науково-педагогічної роботи Державного університету «Одеська 
політехніка». (07. 02. 2022) 
Куцман Владислав Вікторович, інженер-програміст ТОВ    
«УЛФ-Фінанс», тема дисертації: «Динамічна ідентифікація підпису                
на основі спайкінгової нейронної мережі», (122 Комп’ютерні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.052.008 у Вінницькому національному 
технічному університеті (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95;                              
тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник: Колесницький О. К., кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук Вінницького 
національного технічного університету. (14. 02. 2022) 
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20 Аграрні науки та продовольство 

Ганжа Володимир Володимирович, заступник директора                                 
ПСП АФ «Сиваш» Новотроїцького району Херсонської області,                         
тема дисертації: «Оптимізація елементів технології вирощування сої 
різних груп стиглості в умовах зрошення посушливого Степу України», 
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.830.002                                        
в Херсонському державному аграрно-економічному університеті,     
(м. Херсон, вул. Стрітенська, 23,  (0552) 41-62-16). Науковий керівник: 
Іванів М.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент,                                         
в.о. завідувача кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського 
державного аграрно-економічного університету. (07. 02. 2022) 
Репілевський Данило Едуардович, виконавчий директор                               
ТОВ «Агробізнес» Каховського району Херсонської області,  тема 
дисертації: «Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп 
ФАО залежно від способів поливу в умовах Південного Степу України», 
(201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.830.001                                         
в Херсонському державному аграрно-економічному університеті,                      
(м. Херсон, вул. Стрітенська, 23,  (0552) 41-44-24). Науковий керівник: 
Іванів М.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент,                                    
в.о. завідувача кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського 
державного аграрно-економічного університету. (07. 02. 2022) 

 

22 Охорона здоров’я 

Бондаренко Павло Сергійович, аспірант Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації: 
«Експериментальне дослідження фармакодинаміки та фармакокінетики 
кристалічних форм похідних 4-R-2,2-діоксо-1Н-2λ6,1-бензотіазин-3-
карбонових кислот», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада                
ДФ 05.600.041 в Вінницькому національному медичному університеті         
ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). 
Науковий керівник: Волощук Н.І., завідувачка кафедри фармакології, 
доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова. (07. 02. 2022) 
Вовк Михайло Сергійович, викладач кафедри військової                             
хірургії Української військово-медичної академії, тема дисертації: 
«Хірургічне лікування дефектів тканин грудної стінки при торакальній 
травмі», (222 Медицина). Спеціалізована Вчена рада ДФ 26.717.004                    
в Українській військово-медичній академії (м. Київ, вул. Московська 45/1, 
 (044) 280-01-43). Науковий керівник: Заруцький Я.Л., доктор медичних 
наук, професор кафедри військової хірургії. (07. 02. 2022) 
Годован Наталя Леонідівна, аспірантка Вінницького національного 
медичного університету ім. М. І. Пирогова, тема дисертації:                     
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«Клініко-функціональні особливості кардіотоксичності доксорубіцину                    
за системного та внутрішньоміхурового введення на тлі поверхневого 
раку сечового міхура (експерементально-клінічне дослідження)»,                 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.046                                    
в Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова 
(м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (043) 255-37-35). Науковий керівник: 
Костюк О.Г., завідувач кафедри променевої діагностики, променевої 
терапії та онкології, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. (07. 02. 2022) 
Коломієць Олександр Володимирович, заочний аспірант кафедри 
хірургії з курсом соматології ФПО Вінницького національного          
медичного університету ім. М. І. Пирогова, лікар хірург судинний                
КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради,      
тема дисертації: «Обгрунтування диференційного підходу до лікування 
хронічної венозної недостатності ускладненої трофічною виразкою», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.043                              
в Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова 
(м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, (0432) 55-37-35). Науковий керівник: 
Суходоля А. І., завідувач кафедри хірургії з курсом стоматології ФПО, 
доктор медичних наук, професор Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова. (07. 02. 2022) 
Літвінов Володимир Анатолійович, асистент кафедри 
дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології                       
і естетичної медицини ФПО Запорізького державного медичного 
університету, тема дисертації: «Оптимізація лікування хворих                         
на акантолітичну пухирчатку з урахуванням показників оксидативного 
стресу та порушень вегетативної регуляції», (222 «Медицина»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.056 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4,            
тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник: Макуріна Г. І., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології та косметології 
з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО Запорізького 
державного медичного університету. (07. 02. 2022) 
Мальченко Оксана Володимирівна, аспірантка Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова,                               
тема дисертації: «Пошук нових аналгетиків серед N-арил(гетарил)-4-
метил-2,2-діоксо-1Н-2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксамідів та їх структурно 
близьких аналогів (експериментальне дослідження)», (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.044 в Вінницькому національному 
медичному університеті ім. М. І. Пирогова (м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 
(0432) 55-37-35). Науковий керівник: Волощук Н.І., завідувачка кафедри 
фармакології, доктор медичних наук, професор Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. (07. 02. 2022) 
Погорєлова Ольга Олександрівна, аспірантка кафедри фтизіатрії              
та пульмонології, Харківський національний медичний університет,      
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тема дисертації: «Оптимізація прогнозування та підвищення 
ефективності лікування туберкульозу легень на підставі                        
вивчення β-дефензину-1», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.600.058 в Харківському національному медичному університеті 
(м. Харків, просп. Науки 4, тел.(057) 707-73-27). Науковий керівник: 
Шевченко О.С., доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 
фтизіатрії та пульмонології  Харківського національного медичного 
університету  (07. 02. 2022) 
Білоус Марія Михайлівна, очна аспірантка кафедри хірургії №1, 
Харківський національний медичний університет, тема дисертації: 
«Удосконалення методів органозберігаючих операцій при травматичних 
пошкодженнях селезінки», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.600.051 в Харківському національному медичному університеті 
(м. Харків, просп. Науки 4, (057) 707-73-27). Науковий керівник:                 
Бойко В.В., академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного 
університету. (21. 02. 2022) 
Бегларян Степан Арутюнович, аспірант кафедри дитячих інфекційних 
хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони 
здоров'я України імені П. Л. Шупика, лікар-педіатр, лікар-імунолог 
дитячий, тема дисертації «Поетапний скринінг первинних 
імунодефіцитів у дітей з використанням інформаційних систем»                 
(228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.077                                    
у Національному університеті охорони здоров’я України імені                            
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,  044-205-48-01).                
Науковий керівник: Чернишова Людмила Іванівна, доктор медичних 
наук, Заслужений лікар України, професор кафедри дитячих 
інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. (21. 02. 2022) 
Зуй Євген Олексійович, викладач кафедри організації медичного 
забезпечення збройних сил Української військово-медичної                 
академії, тема дисертації: «Наукове обґрунтування моделі оцінки 
спроможностей медичного забезпечення Збройних Сил України                        
в умовах оборонної реформи», (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.717.003 в Українській військово-медичній академії (м. Київ, 
вул. Московська, 45/1, корпус 33, (068) 704-19-73). Науковий керівник: 
Бадюк М. І., начальник кафедри організації медичного забезпечення 
збройних сил, доктор медичних наук, професор. (21. 02. 2022) 

 

28 Публічне управління та адміністрування 

Фостікова Валерія Валеріївна, старший лаборант з вищою освітою 
навчально-організаційної групи по забезпеченню навчального                  
процесу філософського факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації:  «Кадрова 
політика у сфері державної служби», (281 Публічне управління                             
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та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.321 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601,  (044) 2393141). Науковий керівник: 
Воротін В.Є.,  доктор наук з державного управління, професор, завідувач 
відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства 
Верховної Ради України . (14. 02. 2022) 

 

29 Міжнародні відносини 

Савицький Валентин Валентинович, директор з розвитку                             
ТОВ «ОНОВО». Тема дисертації: «Правове регулювання                           
трудової міграції в Європейському Союзі», (293 Міжнародне                     
право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.320 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ,                            
вул. Володимирська, 64/13, 01601, @ (044) 2393141). Науковий керівник: 
Федорова Алла Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент,                  
доцент кафедри порівняльного і європейського права                          
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. (14. 02. 2022) 

 


