
ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 

 

Шифр  Назва спеціальності Тема дисертаційної роботи 

032 Історія та археологія 

Всеукраїнська система Торгсин на 

Харківщині: створення та 

функціонування (1931 - 1936 рр.) 

Студентські будівельні загони 

Харківщини: виникнення, генезис та 

занепад руху (1950-1980-ті рр.) 

Демократичний рух у Харківській 

області (1989 – 1991 роки) 

051 Економіка 

Інформаційно-аналітичне забезпечення 

безпекоорієтнованного управління 

підприємств будівельної галузі в умовах 

євроінтеграції 

Організаційно-економічні засади 

подолання кризового стану підприємств 

житлового господарства 

Організаційно-економічне забезпечення 

конкурентоспроможності будівельних 

підприємств 

071 Облік і оподаткування 

Обліково-аналітичне забезпечення 

внутрішнього аудиту використання 

ресурсів установ державного сектору 

економіки 

Обліково-аналітичне забезпечення 

управління ресурсозбереженням на 

підприємствах водопостачання та 

водовідведення 

Інформаційно-аналітичне забезпечення 

управління корпоративною безпекою за 

збалансованою системою показників 

Обліково-аналітичне  забезпечення як 

складова антикорупційного комплаєнсу 

суб’єктів господарювання 

073 Менеджмент 

Стратегічні пріоритети розвитку 

будівельних підприємств у поствоєнний 

період 

Організаційно-економічне забезпечення 

системи адаптивного управління 

будівельними підприємствами 

Організаційно-економічне забезпечення 



управління якістю послуг підприємств 

залізничного транспорту 

Стратегічні пріоритети розвитку 

авіаційних транспортних підприємств 

України (на прикладі Міжнародного 

аеропорту «Харків») 

Стратегічні пріоритети розвитку 

енергетичного сектору українських міст 

Теоретико-методичні засади управління 

розвитком промислових підприємств 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Стратегія формування й використання 

бренду на будівельних підприємствах 

Формування складових стратегій 

розвитку туризму регіону в умовах 

трансформаційних змін 

Стимулювання економічної активності 

до енергозбереження суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Організаційно-економічні засади 

взаємодії стейкхолдерів на будівельних 

підприємствах 

Механізм кадрового забезпечення 

функціонування суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Організаційно-економічне забезпечення 

інноваційного розвитку комунальних 

підприємств 

Особливості розвитку соціального 

підприємництва в українському контексті 

Організаційно-економічний механізм 

системи автоведення поїздів 

метрополітену 

132 Матеріалознавство 
Вплив фактору людини на пропускну 

здатність нерегульованих перехресть 

122 Комп’ютерні науки 

Методи та інформаційна технологія 

управління інтеграцією проектів та 

програм міського розвитку 

Моделі та методи моніторингу міського 

середовища засобами геопросторового 

аналізу 

Моделі та методи управління ризиками 

будівельних проектів з використанням 

технології віртуального будівництва 

Моделі та методи планування управління 



зацікавленими сторонами наукоємних 

проектів 

Моделі і методи управління змістом 

будівельних проектів 

Моделі і методи управління закупівлями 

проектів будівництва промислових 

об'єктів 

Моделі адаптивного управління 

програмами енергоефективності 

підприємств 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Визначення колориметричних 

характеристик світлодіодних джерел 

світла 

Дослідження фотобіологічної дії 

твердотільних джерел світла 

Підвищення показників якості 

електропостачання міських об’єктів 

розташованих в селитебній зоні 

Підвищення якості електричної енергії в 

електричних мережах з використанням 

сонячних батарей 

Покращання показників якості 

електроспоживання в системах з 

асинхронними двигунами 

Аналіз та визначення методів підвищення 

точності вимірювання енергетичної 

ефективності елементів сонячних 

панелей 

Режими функціонування розподілених 

фотоелектричних станцій в структурі 

локальної інтелектуальної мережі 

Підвищення ефективності CSP систем на 

основі автоматизації процесів 

Інтелектуальні системи 

електропостачання на основі 

розподілених вітроелектричних 

установок 

Аналіз простежуваності 

колориметричних вимірювань та 

встановлення єдиного методу передачі 

одиниці при вимірюванні параметрів 

кольору 

Шляхи підвищення ефективності 

сучасних освітлювальних приладів 



Розробка системи розосередженої 

генерації на основі відновлюваних 

джерел енергії на прикладі Харківської 

області 
  



183 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Резервна система питного 

водопостачання населення Східної 

України джерельною водою в умовах 

надзвичайних ситуацій 

Підвищення еколого-енергетичної 

безпеки систем комунальної енергетики 

впровадженням інноваційних 

енергозберігаючих технологій 

191 
Архітектура та 

містобудування 

Композиційні принципи формування 

архітектурного середовища 

реабілітаційних центрів (на прикладі 

Сирії) 

Принципи інтерактивної архітектури як 

засіб формування інформаційно-

комунікаційного середовища міста 

Принципи формування архітектурного 

партеру сучасного міста 

Архітектурно-дизайнерські принципи 

формування міських ігрових просторів 

для дітей 

Містобудівні принципи формування 

туристично-рекреаційних комплексів на 

базі нерухомих пам’яток археології 

Слобідської України 

Шляхи підвищення ефективності 

сучасних освітлювальних приладів 

192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 

Вдосконалення технології отримання 

гіпсовермікулитобетону 

Напружено-деформований стан та 

раціоналізація параметрів залізобетонних 

колон із сітчастим армуванням 

Особливості деформування 

залізобетонного каркасу нового типу 

Тривала міцність сталеклейових 

безанкерних з'єднань на акрилових клеях 

при підвищених температурах 

Удосконалення технології зведення 

сталезалізобетонних конструкцій з 

використанням незнімної опалубки 

Базальтопластикова арматура для 

кріплення технологічного обладнання 

Вплив модифікованих добавок на 

життєздатність акрилових клейових 

композицій 



Вплив модифікованих акрилових клеїв на 

адгезійну міцність з’єднань сталі з 

бетоном 

Раціоналізація параметрів системи 

«залізобетонна оболонка – сипуче» при 

динамічному впливi 

Методи та принципи формування 

міського простору 

Напружено-деформований стан та несуча 

здатність залізобетонних каркасів при 

прогресуючому обваленні 

193 
Геодезія та 

землеустрій 

Аспекти створення багатоцільового 

кадастру 

Інформаційно-аналітичне забезпечення 

моніторингу використання земель 

об’єднаних територіальних громад (на 

прикладі Харківської області) 

Інформаційно-аналітичне забезпечення 

моніторингу земель промислового 

призначення 

Просторове забезпечення екологічного 

моніторингу використання земель 

міського середовища 

275 

 

Транспортні 

технології (за видами) 

Підвищення енергетичних властивостей 

транспортних засобів 

Закономірності впливу фактору людини 

на безпеку руху транспортних потоків 

Транспортні 

технології (за видами), 

освітньо-наукова 

програма Транспортні 

технології. 

Електротранспорт 

Вдосконалення ліфтового 

електроприводу шляхом зменшення 

втрат від вищих гармонік при перехідних 

режимах роботи 

Удосконалення системи рульового 

керування тролейбуса шляхом 

використання двигунів з ковзним 

ротором 

Підвищення енергоефективності та 

покращення динамічних характеристик 

електропривода двохсистемного 

електровоза 

Електротягові мережі і режими їх роботи 

для міського електротранспорту 

281 
Публічне управління 

та адміністрування 

Ефективність публічного управління в 

умовах динамічного середовища 

Механізми державного управління 



ресурсозбереженням в 

автотранспортному комплексі 

Механізми державного регулювання 

розвитку методологій та інформаційних 

технологій реформування житлово-

комунального господарства в Україні 

Розвиток взаємовідносин суб’єктів та 

об’єктів публічного адміністрування в 

сучасних умовах 

Співробітництво органів публічної влади 

з міжнародними організаціями у 

питаннях впровадження демократичних 

реформ в України 

Оптимізація системи управління 

інфраструктурою міст в умовах 

реформування публічної влади України 

Впровадження новітніх інформаційних 

технологій в діяльність органів місцевого 

самоврядування 

Публічне управління стратегічним 

розвитком території 

Інституалізація органів самоорганізації 

населення як суб’єктів місцевого 

самоврядування в Україні 

 


