
Заклад вищ ої освіти 
"Відкритий
міжнародний У Н ІВ ЕРС И ТЕТ
розвитку людини

"У К РА ЇН А '

H igher Education Institution 
"O pen
International UNIVERSITY 
of Human Development

"UKRAINE

P І Ш E H H Я
Вченої ради Університету «Україна»  

з питання «Про затвердження тем дисертаційних досліджень та 
прикріплення наукових керівників аспірантам університету»

м. Київ «27» жовтня 2022 р.

Заслухавш и й обговоривши доповідь проректора з наукової та 
міжнародної діяльності університету Давиденко Г.В. «Про затвердження тем 
дисертаційних досліджень та прикріплення наукових керівників аспірантам 
університету», згідно з п. 19 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищ ої освіти (наукових 
установах)», затвердженого Постановою Кабінету М іністрів України 
від 23 березня 2016 р. №  261, та рішеннями кафедр:

- ком п’ю терної інженерії (протокол № 4 від 19 жовтня 2022 p.);
- галузевого права та загальноправових дисциплін (протокол № 2 від 

29 вересня 2022 p.);
- управління та адміністрування (протокол № 2 від 29 вересня 2022 p.);
- м іжнародних відносин та політичного консалтингу (протокол № 2 від 

29 вересня 2022 p.);
- туризму, документних та міжкультурних комунікацій (протокол № З 

від 26 жовтня 2022 p.);
- психології ( протокол № 2 від 23 вересня 2022 p.).

очна
1. Бакалу Богдану Володимировичу -  Тимошенка А.Г., к.т.н., доцента, професора кафедри 
комп’ютерної інженерії;
2. Борисенку Олександру Сергійовичу -  Тимошенка А.Г., к.т.н., доцента, професора 
кафедри комп’ютерної інженерії;
3. Бровченку Євгену Миколайовичу -  Самарая В.П., к.т.н., проф., директора Інституту 
комп’ютерних технологій;
4. Буртовому Сергію Сергійовичу -  Семенка А.І., д.т.н., професора, професора кафедри 
комп’ютерної інженерії;
5. Григор’єву Костянтину Сергійовичу -  Павленка В.І., к.ф.-м.н., доцента кафедри 
комп’ютерної інженерії;

Вчена рада УХВАЛЮ Є:

І. П ризначити наукових керівників аспірантам зі спеціальностей:

123 К омп’ютерна інженерія



6. Грищенку Вадиму Юрійовичу -  Павленка В.І., к.ф.-м.н., доцента кафедри комп’ютерної 
інженерії;
7. Демидову Антону Сергійовичу -  Даценка І.П., к.т.н., доцента, старшого викладача 
кафедри комп’ютерної інженерії;
8. Ємцю Максиму Ігоровичу -  Забару С.С., д.т.н., професора, завідувача кафедри 
інформаційних технологій та програмування;
9. Кончі Олександру Володимировичу -  Павленка В.І., к.ф.-м.н., доцента кафедри 
комп’ютерної інженерії;
10. Михайленку Олександру Олександровичу -  Забару С.С., д.т.н., професора, завідувача 
кафедри інформаційних технологій та програмування;
11. Нікітіну Максиму Дмитровичу -  Ізваріна І.В., к.т.н., доцента кафедри інформаційних 
технологій та програмування;
12. Павлику Віталію Юрійовичу -  Самарая В.П., к.т.н., проф., директора Інституту 
комп’ютерних технологій;
13. Подобєду Юрію Костянтиновичу -  Корнійчука В.І., к.т.н., доц., доцента кафедри 
комп’ютерної інженерії;
14. Рожкову Сергію Миколайовичу -  Семенка А.І., д.т.н., професора, професора кафедри 
комп’ютерної інженерії;
15. Рубаняку Тарасу Мирославовичу -  Семенка А.І., д.т.н., професора, професора кафедри 
комп’ютерної інженерії;
16. Семку Георгію Павловичу -  Павленка В.І., к.ф.-м.н., доцента кафедри комп’ютерної 
інженерії;
17. Середі Андрію Володимировичу -  Даценка І.П., к.т.н., доцента, старшого викладача 
кафедри комп’ютерної інженерії;
18. Суглобову Сергію Вікторовичу -  Тимошенка А.Г., к.т.н., доцента, професора кафедри 
комп’ютерної інженерії;
19. Тригубу Микиті Юрійовичу -  Самарая В.П., к.т.н., проф., директора Інституту 
комп’ютерних технологій;
20. Шкітову Андрію Анатолійовичу -  Мельника І.В., д.т.н., проф., професора кафедри 
комп’ютерної інженерії;
21. Рожаловцю Костянтину Сергійовичу -  Тимошенка А.Г., к.т.н., доцента, професора 
кафедри комп’ютерної інженерії;

081 Право 
очна

1. Артем’євій Анні Михайлівні -  Терещенка А.Л., к.ю.н., доцента, професора кафедри 
права та загальноправових дисциплін;
2. Афоніну Тарасу Валерійовичу -  Бригінця О.О., д.ю.н., доцента, професора кафедри 
галузевого права та загальноправових дисциплін;
3. Баштовому Андрію Олеговичу -  Фаста О.О., к.ю.н., доцента, завідувача кафедри права 
та загальноправових дисциплін;
4. Богомолову Денису Андрійовичу -  Орловську І.Г., к.ю.н., доцента кафедри права та 
загальноправових дисциплін;
5. Бондаренку Богдану Сергійовичу -  Сердюка В.П., к.ю.н., доцента, доцента кафедри 
галузевого права та загальноправовоих дисциплін;
6. Вовчині Степану Олеговичу -  Таланчук І.В., к.ю.н., доцента кафедри галузевого права та 
загальноправових дисциплін;



7. Галушці Степану Івановичу -  Бригінця О.О., д.ю.н., доцента, професора кафедри 
галузевого права та загальноправових дисциплін;
8. Гапону Владиславу Олексійовичу -  Орловську І.Г., к.ю.н., доцента, кафедри права та 
загальноправових дисциплін;
9. Гєрмєку Роману Анатолійовичу -  Петренка П.Д., д.ю.н., доцента кафедри галузевого 
права та загальноправових дисциплін;
10. Глушку Андрію Михайловичу -  Перелигіну Р.В., к.ю.н., доцента кафедри галузевого 
права та загальноправових дисциплін;
11. Денисову Денису Олександровичу -  Ізуїту П.О., к.ю.н., доцента, професора кафедри 
галузевого права та загальноправових дисциплін;
12. Карпову Олегу Володимировичу -  Петренка П.Д., д.ю.н., доцента, кафедри галузевого 
права та загальноправових дисциплін;
13. Кебусу Андрію Віталійовичу -  Петренка П.Д., д.ю.н., доцента, кафедри галузевого права 
та загальноправових дисциплін;
14. Ковачу Ігорю Миколайовичу -  Федоренко Т.В., к.ю.н., доцента кафедри права та 
загальноправових дисциплін;
15. Кузьмику Мирославу Мирославовичу -  Бригінця О.О., д.ю.н., доцента, професора 
кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін;
16. Лідічу Богдану Вячеславовичу -  Таланчук І.В., к.ю.н., доцента кафедри галузевого 
права та загальноправових дисциплін;
17. Морозову Іллі Сергійовичу -  Терещенка A.JL, к.ю.н., доцента, професора кафедри права 
та загальноправових дисциплін;
18. Омельченку Андрію Володимировичу -  Фаста О.О., к.ю.н., доцента, завідувача кафедри 
права та загальноправових дисциплін;
19. Лацкану Івану Івановичу -  Петренка П.Д., д.ю.н., доцента кафедри галузевого права та 
загальноправових дисциплін;
20. Прокопцю Сергію Володимировичу -  Петрова В.В., к.ю.н., доцента, доцента кафедри 
галузевого права та загальнопаравових дисциплін;
21. Рачинському Руслану Юрійовичу -  Федоренко Т.В., к.ю.н., доцента кафедри права та 
загальноправових дисциплін;
22. Садковському Сергію Петровичу -  Федоренко Т.В., к.ю.н., доцента кафедри права та 
загальноправових дисциплін;
23. Семенюку Євгенію Миколайовичу -  Перелигіну Р.В., к.ю.н., доцента кафедри галузевого 
права та загальноправових дисциплін;
24. Старєву Олегу Вячеславовичу -  ПихтінаМ.П., д.ю.н., професора, професора кафедри 
права Миколаївського інституту розвитку людини «Україна»;
25. Стрельченку Костянтину Анатолійовичу -  Петрова В.В., к.ю.н., доцента, доцента 
кафедри галузевого права та загальнопаравових дисциплін;
26. Халупку Сергію В ’ячеславовичу -  Петренко П.Д., д.ю.н., доцента кафедри галузевого 
права та загальноправових дисциплін;
27. Часнику Максиму Ігоровичу -  Перелигіну Р.В., к.ю.н., доцента кафедри галузевого права 
та загальноправових дисциплін;
28. БЦедріну Роману Анатолійовичу -  Орловську І.Г., к.ю.н., доцента кафедри права та 
загальноправових дисциплін;

заочна



1. Літвіненко Світлані Юріївні — Марченка М.В., к.ю.н., доцента, доцента кафедри 
конституційного права КНУТШ.

051 Економіка

очна
1. Білоцькому Віталію Леонідовичу -  Кутліну І. Ю к.т.н., доцента, професора кафедри 
управління та адміністрування;
2. Бордусю Богдану Олеговичу -  Захарчука О. В., д.е.н., професора, професора кафедри 
фінансів та обліку;
3. Бориску Федору Олександровичу -  Нестеренко С. С., д.е.н., доцента, директора 
Інституту економіки та менеджменту;
4. Герляну Якову Сергійовичу -  Кутліну І. Ю., к.т.н., доцента, професора кафедри 
управління та адміністрування;
5. Диннику Євгену Володимировичу -  Нестеренко С. С., д.е.н., доцента, директора 
Інституту економіки та менеджменту;
6. Дорошенку Михайлу Михайловичу -  Захарчука О. В., д.е.н., професора, професора 
кафедри фінансів та обліку;
7. Лободі Надії Анатоліївні -  Дубаса Р. Г., д.е.н., професора, завідувача кафедри управління 
та адміністрування;
8. Лободі Юрію Сергійовичу -  Кутліну І. Ю., к.т.н., доцента, професора кафедри 
управління та адміністрування;
9. Любоньку В ’ячеславу Павловичу -  Нестеренко С. С., д.е.н., доцента, директора 
Інституту економіки та менеджменту;
10. Манейлу Дмитру Сергійовичу -  Дубаса Р. Г., д.е.н., професора, завідувача кафедри 
управління та адміністрування;
11. Пашинському Артему Олександровичу -  Захарчука О. В., д.е.н., професора, професора 
кафедри фінансів та обліку;
12. Петрученку Роману Михайловичу -  Нестеренко С. С., д.е.н., доцента, директора 
Інституту економіки та менеджменту;
1. Попову Руслану Вікторовичу -  Дубаса Р. Г., д.е.н., професора, завідувача кафедри
управління та адміністрування;
13. Сацуку Дмитру Миколайовичу -  Дубаса Р. Г., д.е.н., професора, завідувача кафедри 
управління та адміністрування;
14. Сучкову Микиті Олексійовичу -  Захарчука О. В., д.е.н., професора, професора кафедри 
фінансів та обліку;
15. Титаренку Володимиру Вікторовичу -  Дубаса Р. Г., д.е.н., професора, завідувача 
кафедри управління та адміністрування;
16. Федьків Маскиму Львовичу -  Нестеренко С. С., д.е.н., доцента, директора Інституту 
економіки та менеджменту;
17. Чекотуну Олегу Васильовичу -  Нестеренко С. С., д.е.н., доцента, директора Інституту 
економіки та менеджменту;
18. Яковюку Микиті Олеговичу -  Дробязко С. І., д.е.н., професора, професора кафедри 
фінансів та обліку;

заочна



1. Гручковському Віктору Володимировичу -  Скупського P. М., д. е. н., професора, 
завідувача кафедри підприємництва, управління та адміністрування Миколаївського 
інституту розвитку людини Університету «Україна»;

2. Слісаренку Дмитру Андрійовичу -  Нестеренко С. С., д.е.н., доцента, директора Інституту 
економіки та менеджменту.

034 Культурологія

очна
1. Барні Ігорю Владиславовичу -  Степанову О. А. доктора культурології, професора, 
завідувача кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій;
2. Михайленку Артему Юрійовичу -  Степанову О. А. доктора культурології, професора, 
завідувача кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій;
3. Тимошенкову Юрію Валерійовичу -  Барну Н. В., доктора філософських наук, 
професора, директора Інституту філології та масових комунікацій;
4. Рудому Андрію Романовичу -  Барну Н.В., доктора філософських наук, професора, 
директора Інституту філології та масових комунікацій;
заочна
1. Івановій Євгенії Олександрівні -  Панченко С. А., кандидата культурології, доцента, 
доцента кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій.

281 Публічне управління та адміністрування
очна

1. Гардецькому Роману Святославовичу -  Гаврилечка А. В., к.н. з держ. упр., доцента 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
2. Гладкому Сергію Олександровичу -  Гаврилечка А. В., к.н. з держ. упр., доцента кафедри 
міжнародних відносин та політичного консалтингу;
3. Гончаруку Олегу Олександровичу -  Кадлубович Т. І., к.пед.н., доцента, доцента кафедри 
міжнародних відносин та політичного консалтингу;
4. Денисенку Денису Євгенійовичу -  Ярового Т. С., д.н. з держ. упр., доцента, професора 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
5. Кочаряну Мкртічу Феліксовичу -  Дабіжу В. В., к.н. з держ. упр., доцента кафедри 
міжнародних відносин та політичного консалтингу;
6. Пендальчуку Тимофію Володимировичу -  Кадлубович Т. І., к.пед.н., доцента, доцента 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
7. Побережному Олегу Володимировичу -  Давиденка В. В., д.пед.н., доцента, професора 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
8. Пучкову Дмитру Ігоровичу -  Ярового Т. С., д.н. з держ. упр., доцента, професора 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
9. Савченку Олександру Сергійовичу -  Кириченко А. В., к.н.з держ. упр., доцента кафедри 
міжнародних відносин та політичного консалтингу;
10. Сандулу Михайлу Миколайовичу -  Давиденка В. В., д.політ.н., доцента, професора 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
11. Скутельнику Ігорю Володимировичу -  Давиденка В. В., д.політ.н., доцента, професора 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
12. Стельмаху Андрію Валерійовичу -  Коваль Я. С., к.н. з держ. упр., доцента, доцента 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
13. Стельмаху Микиті Андрійовичу -  Коваль Я. С., к.н. з держ. упр., доцента, доцента 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;



14. Форкошу Дмитру Олександровичу — Гаврилечка А. В., к.н. з держ. упр., доцента кафедри 
міжнародних відносин та політичного консалтингу;
15. Чеховському Андрію Анатолійовичу — Кириченко А. В., к.н. з держ. упр., доцента 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
16. Чорному Валерію Валерійовичу -  Дабіжу В. В., к.н. з держ. упр., доцента кафедри 
міжнародних відносин та політичного консалтингу;
17. Дризі Дмитру Андрійовичу -  Ярового Т. С., д.н. з держ. упр., доцента, професора 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;

заочна
1. Алієву Азеру Аріфу огли -  Кириченко А. В., к.н. з держ. упр., доцента кафедри 
міжнародних відносин та політичного консалтингу;
2. Мельничуку Андрію Васильовичу -  Ярового Т. С., д.н. з держ. упр., доцента, професора 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
3. Ніколайчук Вікторії Анатоліївні -  Коваль Я. С., к.н.з держ. упр., доцента, доцента 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу.
4. Гребенюк Анастасїї Олександрівні -  Ярового Т. С., д.н. з держ. упр., доцента, професора 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу;
5. Щеховській Ларисі Миколаївні -  Ярового Т. С., д.н. з держ. упр., доцента, професора 
кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу.

053 Психологія
очна

1. Колеснику Євгенію Олександровичу -  Співак Л. М., д. психол.н., професора кафедри
психології Інституту соціальних технологій;
заочна
1. Гудир-Наумовій Дар’ї Василівні -  Мілютіну К. О., д. психол.н., професора кафедри 
психології Інституту соціальних технологій;
2. Насадчуку Олексію Павловичу -  Дорожкіна В. P., д. психол.н., професора кафедри 
психології Інституту соціальних технологій;
3. Овчаренко Олені Юрїївні -  Сердюк Л. 3., д. психол. Н., професора, професора кафедри 
психології Інституту соціальних технологій.

II. Затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантів зі
спеціальностей:

123 К ом п’ютерна інженерія
очна

1. Бакалу Богдану Володимировичу -  «Узагальнена (стандартизована) система 
відповідності інформаційної безпеки публічної хмари»;
2. Борисенку Олександру Сергійовичу -  «Безпека програм, що містять особисті дані, в 
публічних хмарах»;
3. Бровченку Євгену Миколайовичу -  «Дослідження методів оптимального шифрування 
інформації баз даних, розміщених на мобільних пристроях»;
4. Буртовому Сергію Сергійовичу -  «Архітектура програмного забезпечення для систем 
великого масштабу»;



5. Григор'єву Костянтину Сергійовичу -  «Система забезпечення автономного безпечного 
польоту дрону в замкнутому просторі складної конфігурації»;
6. Грищенку Вадиму Юрійовичу -  «Плани закритих приміщень, побудованих штучним 
інтелектом з даних комп’ютерного зору, переданих автономним дроном»;
7. Демидову Антону Сергійовичу -  «Метод оптимізації алгоритмів аварійного відновлення 
сервісів в хмарних обчислюваннях»;
8. Ємцю Максиму Ігоровичу -  «Інтелектуальний аналіз великих масивів даних методом 
штучного інтелекту»;
9. Кончі Олександру Володимировичу -  «Архітектурні проблеми побудови інфраструктури 
фінансових установ в хмарному середовищі»;
10. Михайленку Олександру Олександровичу -  «Методи побудови мікросервісної 
архітектури в хмарних сховищах»;
11. Нікітіну Максиму Дмитровичу -  «Методи та засоби аналізу ризиків повторного 
використання артефактів розробки програмного забезпечення при зміні архітектури баз 
даних»;
12. Павлику Віталію Юрійовичу -  «Дослідження універсальних методів побудови дизайнів 
інтерфейсів інженерних програм для людей з інвалідністю»;
13. Подобєду Юрію Костянтиновичу -  «Методи та засоби автоматизації тестування 
інтерфейсу програмного забезпечення»;
14. Рожкову Сергію Миколайовичу -  «Оптимізація високонавантажених баз даних у 
хмарних сервісах для фінансового сектору»;
15. Рубаняку Тарасу Мирославовичу -  «Дослідження та удосконалення автоматизованих 
систем управління складською логістикою»;
16. Семку Георгію Павловичу -  «Архітектура картографічних даних у системах 
забезпечення автономного пересування транспортних засобів»;
17. Середі Андрію Володимировичу -  «Методи оцінки ефективності способів 
криптографічного захисту мобільних пристроїв»;
18. Суглобову Сергію Вікторовичу -  «Методи підбору команд гравців комп’ютерних ігор на 
основі оцінки їх індивідуальної майстерності та командної взаємодії»;
19. Тригубу Микиті Юрійовичу -  «Багатофункціональний блокчейн гаманець»;
20. Шкітову Андрію Анатолійовичу -  «Методи вибору типових алгоритмів пошуку 
оптимальних бізнес рішень»;
21. Рожаловцю Костянтину Сергійовичу -  «Моделювання пошуку екстремальних шляхів в 
мережі».

081 Право 
очна

1. Артем’євій Анні Михайлівні -  «Адміністративно-правове забезпечення права на освіту 
соціально вразливих верств суспільства»;
2. Афоніну Тарасу Валерійовичу -  «Адміністративно-правове регулювання трансфертів у 
бюджетній системі Україні»;
3. Баштовому Андрію Олеговичу -  «Проблеми гарантування права на звернення громадян 
України до Європейського Суду з прав людини»;
4. Богомолову Денису Андрійовичу -  «Адміністративно-правове регулювання діяльності 
приватних медичних установ»;
5. Бондаренку Богдану Сергійовичу -  «Правове регулювання порядку розслідування подій 
на авіаційному транспорті»;



6. Вовчині Степану Олеговичу -  «Адміністративно-правові засоби правового виховання та 
формування правової культури»;
7. Галушці Степану Івановичу -  «Правове регулювання неподаткових доходів в Україні»;
8. Гапону Владиславу Олексійовичу -  «Адміністративно-правове регулювання 
волонтерської діяльності в Україні»;
9. Гєрмєку Роману Анатолійовичу -  «Кримінально-правова охорона порядку здійснення 
міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю»;
10. Глушку Андрію Михайловичу -  «Кримінальна відповідальність за порушення законів та 
звичаїв війни»;
11. Денисову Денису Олександровичу -  «Правове регулювання аутсорсингу в Україні. 
Адміністративно-правовий аспект»;
12. Карпову Олегу Володимировичу -  «Теоретико-правові засади кримінальної 
відповідальності у фінансово-економічній сфері»;
13. Кебусу Андрію Віталійовичу -  «Кримінально-правова охорона персональних даних за 
законодавством України та Європейського Союзу»;
14. Ковачу Ігорю Миколайовичу -  «Адміністративно-правові засади інформаційного 
забезпечення охорони здоров'я в Україні»;
15. Кузьмику Мирославу Мирославовичу -  Адміністративно - правовий статус Державного 
казначейства України»;
16. Лідічу Богдану Вячеславовичу -  «Адміністративно-правове забезпечення соціального 
захисту людей з інвалідністю»;
17. Морозову Іллі Сергійовичу -  «Адміністративно-правовий статус Верховної Ради 
України»;
18. Омельченку Андрію Володимировичу -  «Значення принципів сталості та послідовності у 
податкових правовідносинах»;
19. Пацкану Івану Івановичу -  «Особливості виконавчого провадження у справах про 
злочини проти національної безпеки»;
20. Прокопцю Сергію Володимировичу -  «Особливості кримінально-правової 
відповідальності під час дії воєнного та надзвичайного станів»;
21. Рачинському Руслану Юрійовичу -  «Цивільно-правовий механізм регулювання сімейних 
відносин в Україні»;
22. Садковському Сергію Петровичу -  «Особливості цивільно-правової відповідальності у 
сфері інформаційних технологій»;
23. Семенюку Євгенію Миколайовичу -  «Кримінальна відповідальність за державну зраду 
за законодавством України та держав Європейського Союзу»;
24. Старєву Олегу Вячеславовичу -  «Регулювання банківських відносин в Україні і 
Європейському Союзі: порівняльно-правовий аналіз»;
25. Стрельченку Костянтину Анатолійовичу -  «Особливості кримінально-правової 
відповідальності за злочини у сфері інформаційної безпеки»;
26. Халупку Сергію Вячеславовичу -  «Кримінальна відповідальність за перешкоджання 
законній господарській діяльності»;
27. Часнику Максиму Ігоровичу -  «Кримінальна відповідальність за колабораційну 
діяльність в Україні»;
28. Щедріну Роману Анатолійовичу -  «Альтернативне вирішення публічно-правових спорів 
в адміністративному судочинстві»;
заочна
1. Літвіненко Світлані Юрїївні -  «Дискреційні повноваження органів виконавчої влади. 
Конституційно-правовий аспект».



051 Економіка

1. Білоцькому Віталію Леонідовичу -  «Економічний розвиток суб'єкта господарювання на 
основі сертифікації продукції та послуг»;
2. Бордусю Богдану Олеговичу -  «Інвестиційне забезпечення інклюзивного розвитку 
сільського господарства в умовах нестабільності»;
3. Бориску Федору Олександровичу -  «Управління фінансовою стійкістю та 
платоспроможністю виробничих підприємств»;
4. Герляну Якову Сергійовичу -  «Механізми ефективного впровадження маркетингової 
товарної політики»;
5. Диннику Євгену Володимировичу -  «Економічна складова управління підприємством як 
чинник його розвитку»;
6. Дорошенку Михайлу Михайловичу -  «Розвиток відносин власності на насіння і 
садивний матеріал у сільському господарстві України»;
7. Лободі Надії Анатоліївні -  «Енергетичне підприємництво та національна безпека в 
умовах воєнного часу»;
8. Лободі Юрію Сергійовичу -  «Інноваційний розвиток суб'єктів господарювання 
роздрібної та оптової торгівлі»;
9. Любоньку В'ячеславу Павловичу -  «Стратегії розвитку підприємств в контексті їх 
ревокації: стан та перспективи»;
10. Манейлу Дмитру Сергійовичу -  «Розвиток системи управління на підприємствах 
лісової галузі»;
11. Пашинському Артему Олександровичу -  «Капіталізація сільськогосподарських 
підприємств для забезпечення продовольчої безпеки України»;
12. Петрученку Роману Михайловичу -  «Економіко-організаційні чинники реструктуризації 
державних лісогосподарських підприємств»;
13. Попову Руслану Вікторовичу -  «Екологізація лісового господарства на засадах сталого 
розвитку»;
14. Сацуку Дмитру Миколайовичу -  «Дослідження алгоритмів прогнозування зміни 
спекулятивного попиту на малоцінні акції на фондовому ринку»;
15. Сучкову Микиті Олексійовичу -  «Інноваційно-інвестиційний розвиток сільського 
господарства України у післявоєнний період відбудови»;
16. Титаренку Володимиру Вікторовичу -  «Фінансове забезпечення державних 
лісогосподарських підприємств України»;
17. Федьківу Максиму Львовичу -  «Особливості управління персоналом на основі сучасних 
теорій лідерства»;
18. Чекотуну Олегу Васильовичу -  «Особливості управління підприємством: соціальний, 
економічний та екологічний аспекти»;
19. Яковюку Микиті Олеговичу -  «Особливості розвитку інвестиційно-інноваційного 
механізму туристичної галузі України»;

заочна
1. Гручковському Віктору Володимировичу -  «Інвестиційно-інноваційна складова 
післявоєнного розвитку галузей національного господарства»;
2. Слісаренку Дмитру Андрійовичу -  «Особливості забезпечення фінансового стану 
суб'єктів господарювання в повоєнний період».

очна



034 Культорологія

1. Барні Ігорю Владиславовичу -  «Глобальний туризм як феномен культуротворчості»;
2. Михайленку Артему Юрійовичу -  «Інклюзивно-реабілітаційний туризм в України: 
концептуальні засади становлення та розвитку»;
3. Тимошенкову Юрію Валерійовичу -  «Дизайн-менеджмент в контексті сучасних арт- 
презентацій»;
4. Рудому Андрію Романовичу -  «Соціокультурна ідентичність людини як детермінанта 
гармонізації комунікативного середовища»;
заочна
1. Івановій Євгенії Олександрівні -  «Соціальний вимір міжнародного туризму, як шлях до 
демократії та толерантності».

281 Публічне управління та адміністрування 
очна

1. Гардецькому Роману Святославовичу -  «Механізм забезпечення публічного управління 
в сфері комунікації»;
2. Гладкому Сергію Олександровичу -  «Оптимізація публічного управління цифровими 
ресурсами України в умовах децентралізації»;
3. Денисенку Денису Євгенійовичу -  «Організація комунікаційної стратегії і її реалізація в 
публічному адмініструванні»;
4. Кочаряну Мкртічу Феліксовичу -  «Генезис цифровізації в публічному управлінні: 
тенденції та перспективи»;
5. Побережному Олегу Володимировичу -  «Публічне управління в соціальній сфері в 
процесі децентралізації влади»;
6. Пучкову Дмитру Ігоровичу -  «Механізми державного управління в Україні в умовах 
диджиталізації»;
7. Савченку Олександру Сергійовичу -  «Забезпечення цифровізації публічного управління 
в системі національної безпеки»
8. Сандулу Михайлу Миколайовичу -  «Механізми державного управління земельними 
ресурсами України в умовах децентралізації»;
9. Скутельнику Ігорю Володимировича -  «Механізми державного управління, 
реформування судової системи в Україні»;
10. Стельмаху Андрію Валерійовичу -  «Механізми антикорупційної діяльності в органах 
влади та безпеки України»;
11. Стельмаху Микиті Андрійовичу -  «Механізми державного запобігання правопорушень, 
пов’язаних з антикорупційною діяльністю та забезпечення громадського порядку»;
12. Форкошу Дмитру Олександровичу -  «Державне управління логістичними процесами в 
системі лобіювання інтересів національної безпеки»;
13. Чеховському Андрію Анатолійовичу -  «Формування енергетичної політики в Україні в 
системі забезпечення національної безпеки»;
14. Чорному Валерію Валерійовичу -  «Державне регулювання сектору цифровізації в 
Україні».

заочна
1. Алієву Азеру Аріфу огли -  «Реалізація цифровізації пубічного управління в системі 
національної безпеки»;
2. Мельничуку Андрію Васильовичу -  «Практики публічного управління в інтеграційних 
стратегіях: імплементація досвіду Україною»;
3. Ніколайчук Вікторії Анатоліївні -  «Державне управління молодіжною політикою 
територіальної громади (на прикладі Рівненської області)».

очна



053 Психологія
очна

1. Колеснику Євгенію Олександровичу -  «Соціально-психологічні чинники розвитку 
свідомості особистості зрілого віку»;

заочна
1. Гудир-Наумовій Дар’ї Василівні -  «Соціально-психологічні чинники резільєнтності 
потерпілих від бойових дій»;
2. Насадчуку Олексію Павловичу -  «Професійна успішність працівників силових структур у 
залежності від типу особистості за К. Г. Юнгом»;
3. Овчаренко Олені Юріївні -  «Особистісні ресурси стресостійкості студентів з 
інвалідністю».

Вчений секретар

Голова Вченої ради Петро ТАЛАНЧУК

О льга КАРПЕНКО


