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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) 

 

08 Право 

Борисенко Антон Олександрович, адвокат, заступник директора                      
з правових питань ТОВ «ДМК «ДНІПРОМЛИН»» тема дисертації: 
«Проблеми юридичної відповідальності держави у сфері справляння 
рентної плати за користування надрами» (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 08.080.011 у Національному технічному університеті 
«Дніпровська політехніка» (м.Дніпро, просп. Д.Яворницького, 19, 
тел.(056) 746-22-00). Науковий керівник : Легеза Ю.О., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка».  
Ісраєлян Алік Олександрович, заступник керівника Вознесенської 
окружної прокуратури Миколаївської області, тема дисертації: 
«Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим» (081 Право) Спеціалізована вчена рада                          
ДФ 41.086.083 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія», МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; 
тел. (067) 559 09 14). Науковий керівник: Стрельцов Євген Львович, 
доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент 
Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України, завідувач кафедри кримінального права 
Національного університету «Одеська юридична академія». 
Лук’янченко Сергій Олегович, помічник проректор з адміністративно-
господарської частини Національного університету «Одеська юридична 
академія», тема дисертації: «Кримінальні правопорушення з мотивів 
релігійної нетерпимості та ворожнечі у Кримінальному кодексі України 
(теоретико-правове дослідження)» (081 Право) Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.084 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія», МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; 
тел. (067) 559 09 14). Науковий керівник: Підгородинський Вадим 
Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
кримінального права Національного університету «Одеська юридична 
академія». 
Татаркевич Ярослав Олегович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Викрадення у кримінальному праві України: поняття                   
та форми» (081 «Право») Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.085              
у Національному університеті «Одеська юридична академія», (65009,        
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. (067) 559 09 14). Науковий 
керівник: Хімченко Світлана Васильовна, кандидат юридичних наук, 
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доцент, доцент кафедри кримінального права Національного 
університету «Одеська юридична академія». 
 

22 Охорона здоров’я 

Пушко Олександр Олександрович, лікар-невролог                           
неврологічного відділення КП «Полтавська обласна клінічна лікарня           
ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», тема 
дисертації: «Вплив комплексної фізичної реабілітації на моторні та 
когнітивні функції пацієнтів у відновному періоді мозкового ішемічного 
інсульту» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.035                                  
в Полтавському державному медичному університеті (м. Полтава,             
вул. Шевченка, 23; тел. 099-740-5700). Науковий керівник: Литвиненко 
Наталія Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри 
нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою 
Полтавського державного медичного університету. 
 


