
 
1 

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) 
 

05 Соціальні та поведінкові науки 

Медведська Вікторія Юріївна, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Деліберативна демократія як модель взаємодії держави та 
громадянського суспільства», (052 Політологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.307 Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
 (044) 2393141). Науковий керівник: Цвих Володимир Федорович, 
доктор політичних наук, професор 

 

08 Право 

Ірклієнко Андрій Ігорович, старший викладач кафедри державно-
правових та галузевих правових дисциплін Київського університету 
права НАН України, заступник начальника юридичного відділу ТОВ 
«Ластра», тема дисертації: «Бікамералізм в умовах формування 
конституційної демократії» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.867.009 Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, 
м. Київ, провул. Несторівський, 4, тел.: 050–295–43–80).Науковий 
керівник: Куян Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач сектору експертних робіт відділу 
проблем розвитку національного законодавства Інституту 
законодавства Верховної Ради України. 
Букіна Лілія Євгенівна, аспірант кафедри адміністративного та 
митного права Університету митної справи та фінансів, тема 
дисертації: «Провадження щодо оскарження нормативно-правових 
актів в адміністративному судочинстві України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.021 в Університеті митної справи 
та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, тел. (056) 
745 55 96). Науковий керівник Мінка Тетяна Павлівна, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та 
митного права Університету митної справи та фінансів МОН України. 
 

19 Архітектура та будівництво 

Савчак Роман Несторович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Архітектура польських театрів України. Принципи типології та 
проектування», (191 Архітектура та містобудування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ35.052.099 в Національному університеті "Львівська 
політехніка" (м.Львів, вул. С.Бандери 12, тел. (032)2582712). Науковий 
керівник: Гой Богдан Володимирович, кандидат архітектури, доцент 
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кафедри дизайну архітектурного середовища Національного 
університету "Львівська політехніка". 
 

20 Аграрні науки та продовольство 
Яценко Віталій Миколайович, старший лаборант кафедри 
агротехнологій та ґрунтознавства Сумського національного аграрного 
університету, тема дисертації: «Оптимізація технології вирощування 
соняшнику з використанням регуляторів росту в умовах північно-
східного Лісостепу України», (201 Агрономія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 55.859.027 в Сумському національному аграрному 
університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,  (0542) 70-10-68. 
Науковий керівник: Троценко Володимир Іванович, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 
агротехнологій та ґрунтознавства, Сумський національний аграрний 
університет. 
 

29 Міжнародні відносини 

Заворотько Інна Григорівна, Військовий спостерігач                                           
групи миротворчого персоналу ООН Центру забезпечення                 
миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних 
сил України, тема дисертації: «Сексуальне і гендерно-обумовлене 
насильство, пов’язане з конфліктом, як міжнародний злочин»,                          
(293 Міжнародне право). Спеціалізована вчена рада ДФ26.008.003                     
у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, 
вул. Г. Сковороди, 2, (097) 9544152). Науковий керівник: Скалецька З. 
С., доктор правових наук (Республіка Польща), доцент, доцент 
кафедри міжнародного та європейського права факультету правничих 
наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».  
 


