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Завадський Ігор Олександрович, доцент кафедри математичної інформатики 

факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Подільні коди та їх застосування». Шифр та назва 

спеціальності – 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики. Спецрада 

Д 26.001.09 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

(01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант: 

Анісімов Анатолій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан 

факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Савчук Михайло Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри математичних методів захисту інформації 

Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом методів негладкої 

оптимізації Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Лужецький Володимир 

Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації 

Вінницького національного технічного університету МОН України. 

 

 

Редчиць Дмитро Олександрович, провідний науковий співробітник відділу динаміки 

і міцності нових видів транспорту, Інститут транспортних систем і технологій НАН України. 

Назва дисертації: «Нестаціонарні зв’язані задачі динаміки рідини, газу та низькотемпературної 

плазми». Шифр та назва спеціальності – 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми. Спецрада 

Д 26.196.01 Інституту гідромеханіки НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 8/4; 

тел.(044)456-43-13). Науковий консультант: Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-

математичних наук, професор,  завідувач відділу фізичного і математичного моделювання 

Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Офіційні 

опоненти: Тимошенко Валерій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту технічної механіки НАН і ДКА України; 

Малюга Володимир Сергійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту гідромеханіки НАН України; Терлецька Катерина Валеріївна, 

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інститут проблем 

математичних машин і систем НАН України. 

  

 

 

Мошинська Аліна Валентинівна, доцент кафедри телекомунікаційних систем, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації: «Стратегії передачі інформації в мультисервісних 

телекомунікаційних системах». Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні 
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системи та мережі. Спецрада Д.26.002.14 Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; 

тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант: Уривський Леонід Олександрович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Офіційні опоненти: Войтер Анатолій Петрович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора Інституту ядерних досліджень НАН України; 

Козловський Валерій Валерійович, доктор технічних наук, професор, перший  проректор 

Національного авіаційного університету; Лемешко Олександр Віталійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського 

Харківського національного університету радіоелектроніки. 

 

 

Лєвтєров Олександр Антонович, доцент кафедри управління та організації діяльності 

у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України. Назва 

дисертації: «Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок 

пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах». Шифр та назва спеціальності – 21.02.03 – 

цивільний захист. Спецрада Д 64.707.04 Національного університету цивільного захисту 

України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 704-18-02). Науковий 

консультант: Шевченко Роман Іванович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, начальник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-

екологічної безпеки науково-дослідного центру Національного університету цивільного 

захисту України. Офіційні опоненти: Азаренко Олена Василівна, доктор фізико-

математичних наук, професор, декан факультету кібербезпеки, комп'ютерної та програмної 

інженерії Національного авіаційного університету; Карабин Василь Васильович, доктор 

технічних наук, доцент, начальник навчально-наукового інституту психології та соціального 

захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; Касаткіна Наталія 

Вікторівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу ядерно-фізичних 

технологій Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної 

академії наук України». 

 

 

Ніжник Вадим Васильович, начальник науково-дослідного центру інноваційних 

технологій Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. Назва дисертації: 

«Розвиток наукових основ оцінювання небезпеки поширення пожежі на суміжні будівельні 

об’єкти». Шифр та назва спеціальності – 21.06.02 – пожежна безпека. Спецрада Д 64.707.01 

Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-69). Науковий консультант: Поздєєв Сергій 

Валерійович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Черкаського 

інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 

захисту України. Офіційні опоненти: Ковалишин Василь Васильович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності; Бєліков Анатолій Серафимович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської 

державної академії будівництва й архітектури; Костенко Віктор Климентович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри природоохоронної діяльності Донецького 

національного технічного університету. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
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Редько Ігор Олександрович, докторант кафедри теплотехніки, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Централізовані 

системи теплопостачання на основі удосконалених технологічних методів і способів 

спалювання альтернативних палив». Шифр та назва спеціальності – 05.23.03 – вентиляція, 

освітлення та теплогазопостачання. Спецрада Д 26.056.07 Київського національного 

університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31; тел. 

(067)353-38-77). Науковий керівник: Приймак Олександр Вікторович, доктор технічних 

наук, професор, декан факультету інженерних систем та екології Київського національного 

університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Желих Василь Михайлович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції 

Національного університету «Львівська політехніка»; Дешко Валерій Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження 

Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Недбайло Олександр Миколайович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України.  

 

 

Хомутецька Тетяна Петрівна, доцент кафедри водопостачання та водовідведення, 

Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Розвиток 

наукових і практичних засад енергоощадного водопостачання з підземних джерел». Шифр та 

назва спеціальності – 05.23.04 – водопостачання, каналізація. Спецрада Д 26.056.07 Київського 

національного університету будівництва i архітектури (03037 м. Київ, Повiтрофлотський 

проспект, 31; тел. (067) 353-38-77). Науковий консультант Тугай Анатолій Михайлович, 

доктор технічних наук, професор кафедри водопостачання та водовідведення Київського 

національного університету будівництва i архітектури. Офіційні опоненти: Ткачук 

Олександр Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міського 

будівництва і господарства Національного університету водного господарства і 

природокористування; Новохатній Валерій Гаврилович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри прикладної екології та природокористування Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка; Попов Віктор Миколайович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу 

інформаційних технологій та маркетингу інновацій Інституту водних проблем і меліорації.  

 

 

Кропивницька Тетяна Павлівна, докторант кафедри будівельного виробництва, 
Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Лужноактивовані 
композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на 
їх основі». Шифр та назва спеціальності - 05.23.05 - будівельні матеріали та вироби. Спецрада 
Д 35.052.17 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. 
Бандери, 12; тел. (032)258-26-50). Науковий консультант: Саницький Мирослав 
Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельного виробництва 
Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Рунова Раїса 
Федорівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології будівельних 
конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури; 
Нетеса Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельного 
виробництва та геодезії Дніпровського національного університету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна; Кровяков Сергій Олексійович, доктор технічних наук, доцент, 
проректор з наукової роботи Одеської державної академії будівництва та архітектури. 
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Сімейко Костянтин Віталійович, докторант Інституту газу НАН України. Назва 

дисертації: «Розвиток науково-технічних основ високотемпературних процесів у 

електротермічному псевдозрідженому шарі». Шифр та назва спеціальності – 05.14.06 – 

технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Спецрада Д 26.225.01 Інституту газу 

НАН України (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39, тел. (044) 456–44–71). Науковий 

консультант: Бондаренко Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, директор 

Інституту газу НАН України. Офіційні опоненти: Губинський Михайло Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислової теплоенергетики 

Національної металургійної академії України; Шрайбер Олександр Авраамович, доктор 

технічних наук, професор завідуючий відділом прогнозування науково-технічного прогресу в 

енергетиці та ефективності енерготехнологій Інституту загальної енергетики НАН України; 

Григор’єв Станіслав Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького 

національного університету.  

 

 

Дідур Володимир Володимирович, доцент кафедри агроінженерії, Уманський 

національний університет садівництва. Назва дисертації: «Механіко-технологічні основи 

глибокої переробки насіння рицини в умовах малотоннажного підприємства». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

Спецрада Д 18.819.01 Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного (72310, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана 

Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-18). Науковий консультант: Кюрчев Володимир 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, ректор Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Офіційні опоненти: Котов Борис 

Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри агроінженерії і 

системотехніки Подільського державного аграрно-технологічного університету; Дідух 

Володимир Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аграрної 

інженерії Луцького національного технічного університету; Братішко Вячеслав 

Вячеславович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри 

механізації тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

 

Сапронов Олександр Олександрович, доцент кафедри транспортних технологій 

Херсонської державної морської академії. Назва дисертації: «Наукові засади спрямованого 

керування структуроутворенням, фізико-механічними і експлуатаційними властивостями 

покриттів з епоксикомпозитів для захисту технологічного устаткування водного транспорту». 

Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада – Д 26.230.01 Інститут 

надтвердих матеріалів iм. B. M. Бакуля НАН України (04074, м. Київ-74, 

вул. Автозаводська, 2, т. (044) 468-86-32). Науковий консультант: Букетов Андрій 

Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій 

Херсонської державної морської академії. Офіційні опоненти: Стухляк Петро Данилович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Пащенко Євген 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу технології формування 

структурованих інструментальних композитів Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля 

НАН України; Сизоненко Ольга Миколаївна, доктор технічних наук, професор, в.о. 

завідувача відділу імпульсної обробки дисперсних систем 
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Ратушний Роман Тадейович, перший проректор Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності, м. Львів. Назва дисертації: «Методологія портфельно-гібридного 

управління розвитком територіальних систем безпеки». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.22 – управління проектами та програмами. Спецрада: Д 26.056.01 Київського 

національного університету будівництва і архітектури. (03680, м. Київ-37, просп. 

Повітрофлотський, 31, (044) 241-55-07). Науковий консультант: Тригуба Анатолій 

Миколайович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та 

технологій, Львівський національний аграрний університет. Офіційні опоненти: Бушуєва 

Наталія Сергіївна доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління 

проектами Київського національного університету будівництва і архітектури; Чернов Сергій 

Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Криворучко  Олена  Володимирівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії та кібербезпеки Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

 

Лаптєв Олександр Анатолійович, доцент кафедри систем інформаційного та 

кібернетичного захисту, Державний університет телекомунікацій. Назва дисертації: 

«Методологічні основи автоматизованого пошуку цифрових засобів негласного отримання 

інформації». Шифр та назва спеціальності – 05.13.21 – системи захисту інформації. Спецрада 

Д 26.861.06 Державного університету телекомунікацій (03110, м. Київ, вул. Солом’янська 7; 

тел. (044) 249-25-88). Науковий консультант: Савченко Віталій Анатолійович, доктор 

технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту захисту інформації 

Державного університету телекомунікацій. Офіційні опоненти: Хорошко Володимир 

Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри безпеки інформаційних 

технологій Національного авіаційного університету; Пархуць Любомир Теодорович, доктор  

технічних наук, професор, професор кафедри захисту інформації Національного університету 

«Львівська політехніка»; Євсеєв Сергій Петрович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця.  

 

 

Базіло Костянтин Вікторович, доцент кафедри приладобудування, мехатроніки та 

комп’ютеризованих технологій, Черкаський державний технологічний університет. Назва 

дисертації: «Теорія побудови дискових п’єзоелектричних перетворювачів з розділеними 

електродами для комп’ютерних систем критичного застосування». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 73.052.04 

Черкаського державного технологічного університету (18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460; 

тел. (0472) 71-00-92). Науковий консультант: Петрищев Олег Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Державного підприємства 

«Київський державний науково-дослідний інститут гідроприладів». Офіційні опоненти: 

Єременко Володимир Станіславович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Нікольський Віталій 

Валентинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технічної експлуатації 

судна Національного університету «Одеська морська академія»; Ситніков Валерій 

Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем 

Одеського національного політехнічного університету. 
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Мокрий Олег Мирославович, старший науковий співробітник відділу акустичних 

методів технічної діагностики, Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН 

України. Назва дисертації: “Методологічні засади діагностування стану матеріалів і 

елементів конструкцій за розподілом швидкості поверхневих акустичних хвиль”. Шифр та 

назва спеціальності – 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій. Спецрада Д 35.226.01 

Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, 

вул. Наукова, 5; тел. (032) 229-68-75). Науковий консультант: Скальський Валентин 

Романович, доктор технічних наук, професор, заступник директора Фізико-механічного 

інституту імені Г.В. Карпенка НАН України. Офіційні опоненти: Марущак Павло 

Орестович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації 

технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя МОН України; Ступницький Вадим Володимирович, 

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології машинобудування 

Національного університету “Львівська політехніка”; Роп’як Любомир Ярославович, 

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованого машинобудування 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

 

 

 

 Вовкогон Аліна Григорівна, завідувач кафедри харчових технологій і технологій 

переробки продукції тваринництва, Білоцерківський національний аграрний університет. 

Назва дисертації: «Теоретичне та практичне обґрунтування розробки біотехнологій 

іммобілізації клітин заквасок для кисломолочних напоїв». Шифр та назва спеціальності – 

03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 27.821.01 Білоцерківського національного аграрного 

університету (09117, м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1, (096)623-20-06). Науковий керівник: 

Мерзлов Сергій Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва Білоцерківського 

національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Постоєнко Володимир 

Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор ННЦ «Інститут 

бджільництва ім. П. І. Прокоповича»; Кушнір Ігор Михайлович, доктор ветеринарних наук, 

завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних 

препаратів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів 

та кормових добавок; Цісарик Орися Йосипівна, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.  

 

 

Паламарчук Віталій Дмитрович, доцент кафедри рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур, Вінницький національний аграрний університет. Назва дисертації: 

«Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощування та адаптивності гібридів 

кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу правобережного». Шифр та назва 

спеціальності – 06.01.09 - рослинництво. Спецрада Д 71.831.01 Подільського державного 

аграрно-технічного університету (32316, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; 

тел.(097)808-94-95). Науковий консультант: Доронін Володимир Аркадійович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва 

буряків і біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН України. Офіційні опоненти: Федорчук Михайло Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства Миколаївського національного аграрного університету; Коковіхін Сергій 

Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора Інституту 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97,_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9,_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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зрошуваного землеробства НААН; Дідора Віктор Григорович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва Житомирського 

національного агроекологічного університету. 

 

 

Рябовол Ярослав Сергійович, викладач кафедри рослинництва Уманського 

національного університету садівництва МОН України. Назва дисертації: «Теоретичне 

обґрунтування систем гібридизації і створення вихідного матеріалу в селекції зернових 

культур». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. Спецрада Д 

74.844.04 Уманського національного університету садівництва (20300, м. Умань, вул. 

Інститутська, 1; тел. (097) 766-04-56).  Наукові консультанти: Парій Федір Микитович, 

доктор біологічних наук; Полторецький Сергій Петрович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, декан факультету агрономії, Уманський національний університет 

садівництва. Офіційні опоненти: Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, директор Інституту зрошуваного землеробства НААН України; Кириленко 

Віра Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук,  головний науковий співробітник 

лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В. В. Ремесла 

НААН України; Січкар В’ячеслав Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач 

відділом розробки і впровадження інноваційних технологій для інтенсифікації виробництва 

сільськогосподарської продукції Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції 

НААН України. 

 

 

Кондратьєв Ігор Вікторович, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних 

відносин, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Назва 

дисертації: «Лівобережні староства Київського воєводства Великого Князівства Литовського 

та Речі Посполитої: соціально-територіальні трансформації XIV – XVII ст.». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада Д 26.001.01 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 

64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Дятлов Володимир Олександрович, 

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних 

відносин Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

Офіційні опоненти: Лиман Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна; Леп‘явко Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя, Черкас Борис Володимирович, доктор історичних наук, провідний науковий 

співробітник Інституту історії НАН України. 

 

 

 

 

 

Берідзе Тетяна Михайлівна, доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький 

факультет Запорізького національного університету. Назва дисертації: «Моніторинг 

діяльності підприємства в системі стратегічного управління». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Спецрада Д 17.051.08 Запорізького національного університету МОН України (69600, 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

http://mip.com.ua/
http://mip.com.ua/
http://mip.com.ua/
http://mip.com.ua/
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м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий консультант: Череп 

Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету 

Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: Андрушків Богдан 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління 

інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя; Васильєва Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту 

імені Олега Балацького Сумського державного університету; Нижник Віктор Михайлович, 

доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького 

національного університету. 

 

 

Гаража Олена Петрівна, доцент кафедри управління земельними ресурсами та 

кадастру, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. Назва 

дисертації: «Інституціональні засади управління земельними ресурсами на різних рівнях 

територіально-галузевого розподілу: теорія та практика». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 14.083.02 

Житомирського національного агроекологічного університету (10008, м. Житомир, бульвар 

Старий, 7; тел. (0412) 37-49-31). Науковий консультант: Ульянченко Олександр 

Вікторович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, ректор 

Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Офіційні опоненти: 

Заяць Віктор Мефодійович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач кафедри земельного кадастру Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Зось-Кіор Микола Валерійович, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії; Данкевич 

Віталій Євгенович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин та європейської інтеграції Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

 

 

Дем’янчук Ольга Іванівна, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний 

університет «Острозька академія». Назва дисертації «Фінансовий потенціал збалансованого 

розвитку адміністративно-територіальних одиниць України». Шифр та назва спеціальності 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 27.855.01 Університету державної фіскальної 

служби України (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, тел. (04597) 60-

994). Науковий консультант: Онишко Світлана Василівна, доктор економічних наук, 

завідувач кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України. 

Офіційні опоненти: Буряченко Андрій Євгенович, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Кириленко Ольга Павлівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувачка кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного 

університету; Лютий Ігор Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Дименко Руслан Анатолійович, доцент кафедри економіки та менеджменту Інституту 

банківських технологій та бізнесу Державного вищого навчального закладу «Університет 

банківської справи». Назва дисертації: «Державне регулювання та стратегічний розвиток 

телекомунікаційної індустрії: теорія і методологія». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 –  

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д  41.051.11 Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. 

(048) 723-82-93). Науковий консультант: Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних 
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наук, професор, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти». Офіційні опоненти: Коваленко Микола Андрійович,  доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Херсонського 

національного технічного університету Міністерства освіти і науки України; Масленніков 

Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та 

інновацій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Міністерства освіти і 

науки України; Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, 

директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, м. Одеса. 

 

 
Калабухова Світлана Вікторівна, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних 

установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Аналітичне забезпечення управління суб’єктами 

підприємницької діяльності». Шифр та назва спеціальності –  08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ, пр. Перемоги 54/1; тел. (044)371-61-

77). Науковий консультант: Чумаченко Микола Григорович, академік НАН України, доктор 

економічних наук, професор. Офіційні опоненти: Олійник Оксана Вікторівна, доктор економічних 

наук, професор, перший проректор Державного університету "Житомирська політехніка"; Іонін Євген 

Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця); Зоріна Олена Анатоліївна, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та оподаткування Національної академії 

статистики, обліку та аудиту (м. Київ). 

 

Лось Зоряна Володимирівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

Національного університету водного господарства та природокористування. Назва дисертації: 

«Інституційна трансформація діяльності ІТ-корпорацій в інноваційно-інформаційному 

середовищі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 Міжрегіональна 

академія управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). 

Науковий консультант: Сазонець Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету водного 

господарства та природокористування. Офіційні опоненти: Гринько Тетяна Валеріївна, 

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Макарова Маріана Володимирівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в 

економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; Ніценко Віталій Сергійович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри обліку та оподаткування Міжрегіональної академії управління персоналом. 

 

 

Радченко Олександр Петрович, доцент кафедри менеджменту та інновацій Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Структурно-

функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: 

теорія і методологія». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 –  економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 41.051.11 Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-82-93). Науковий 

консультант: Побережець Ольга Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри обліку та оподаткування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: Маргасова Вікторія Геннадіївна, 

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи  Чернігівського 
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національного технологічного університету; Мельник Юрій Миколайович, доктор 

економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки і 

менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна Одеської національної академії харчових технологій 

Міністерства освіти і науки України; Шебаніна Олена В’ячеславівна, доктор економічних 

наук, професор, декан факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного 

університету Міністерства освіти і науки України. 

 

 
Романко Ольга Петрівна, доцент кафедри теорії та економіки управління Івано-

Франківського національного університету нафти і газу. Назва дисертації: «Управління 

національною конкурентоспроможністю на засадах активізації інноваційно-інвестиційної 

діяльності регіону». Шифр та назва спеціальності - 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 47.104.03 Національного університету водного 

господарства та природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). 

Науковий керівник: Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного 

господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України. Офіційні 

опоненти: Микитенко Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку ДУ 

«Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; Мойсеєнко 

Ірина Павлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку 

Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України; Коваль Віктор 

Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку та 

менеджменту Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Старченко Григорій Володимирович, доцент кафедри публічного управління та 

менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет. Назва 

дисертації: «Формування механізму проєктно-орієнтованого управління інноваційним 

розвитком національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. Спецрада Д 79.051.04 Чернігівського національного 

технологічного університету (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). 

Науковий консультант: Ткаленко Наталія Валеріївна, доктор економічних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту менеджменту, харчових технологій та торгівлі 

Чернігівського національного технологічного університету. Офіційні опоненти: Онишко 

Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансових 

ринків Університету державної фіскальної служби України; Стройко Тетяна 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та 

менеджменту Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; 

Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор 

Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 

 

 

Тютюник Інна Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів і підприємництва, 

Сумський державний університет. Назва дисертації: «Детінізація національної економіки на 

основі управління податковими розривами». Шифр та назва спеціальності –  08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Спецрада Д 55.051.06 Сумського державного університету (40021, м. Суми, вул. Римського-

Корсакова, 2; тел. +380542687759. Науковий керівник: Лєонов Сергій Вячеславович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Сумського 

державного університету. Офіційні опоненти: Кузнєцова Анжела Ярославівна, доктор 
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економічних наук, професор, ректор Державного вищого навчального закладу «Університет 

банківської справи»; Жилінська Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Славкова Олена Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету. 

 

Уніят Людмила Миколаївна, доцент кафедри обліку та економіко-правового 

забезпечення агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний 

університет. Назва дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення інноваційного 

розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкурентного середовища». 

Шифр та назва спеціальності — 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 Тернопільського національного 

економічного університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, тел. (0352) 47-50-59). 

Науковий консультант: Пуцентейло Петро Романович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету. 

Офіційні опоненти: Гросул Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки та управління Харківського державного університету 

харчування та торгівлі; Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету; Кропивко 

Максим Михайлович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, 

заступник академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства 

Національної академії аграрних наук. 

 

 

 

 

 

Колотілова Наталія Андріївна, доцент, доцент кафедри логіки філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України. 

Назва дисертації: «Логіка та риторика: складові взаємозв’язку». Шифр та назва спеціальності 

– 09.00.06 – логіка. Спецрада Д 26.001.27 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, т. (044) 239-31-41. 

Науковий консультант: Комаха Лариса Григорівна, доктор філософських наук, доцент, 

заступник декана філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка МОН України. Офіційні опоненти: Дротянко Любов Григорівна, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного авіаційного 

університету МОН України; Навроцький Володимир Вячеславович, доктор філософських 

наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 

України; Шенгерій Людмила Миколаївна, доктор філософських наук, професор. 

 

 

Прокопович Лада Валеріївна, доцент, доцент кафедри культурології, 

мистецтвознавства та філософії культури Одеського національного політехнічного 

університету. Назва дисертації: «Соціально-філософські засади театральності 

соціокомунікативних проявів культури». Шифр та назва спеціальності – 09.00.03 – 

соціальна філософія та філософія історії. Спецрада  Д 41.053.02 Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

(65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; т. (0482) 732-09-52). Науковий консультант: 

Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін, Міжнародний гуманітарний 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ  
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університет. Офіційні опоненти: Плавич Вородимир Петрович, доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова; Бліхар В’ячеслав Степанович, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології, Львівський 

державний університет внутрішніх справ; Іванова Наталя Володимирівна, доктор 

філософських наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва 

Луцького педагогічного коледжу. 

 

 

 

 

 

Костюченко Ярослав Миколайович, директор ТОВ «Укрейніан Аестетікс». Назва 

дисертації: «Правові засади асоціації у відносинах Європейського Союзу з третіми країнами й 

міжнародними організаціями та Україною». Шифр та назва спеціальності - 12.00.11 - 

міжнародне право. Спецрада - Д 26.001.10 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий 

консультант: Шпакович Ольга Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Микієвич Михайло 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права, 

заступник декана факультету міжнародних відносин з наукової і навчально-виховної роботи 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Денисов Володимир Наумович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного 

правознавства Інституту держави і права імені В. Корецького НАН України; Макаруха 

Зоряна Мар’янівна, доктор юридичних наук, керівник експертної групи з політичного 

діалогу Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату 

Кабінету Міністрів України. 

 

 

Бондар Ірина Вадимівна, доцент кафедри нотаріального та виконавчого провадження і 

адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Теоретичні основи особистих немайнових правовідносин в 

цивілістичному процесі». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада - Д 26.001.10  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Фурса Світлана 

Ярославівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри нотаріального та 

виконавчого процесу і адвокатури  Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Мінченко Раїса Миколаївна, доктор юридичних наук, 

професор, голова правління громадської організації «Правовий вимір»; Тимченко Геннадій 

Петрович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Дякович 

Мирослава Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного 

права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Малюга Леся Юріївна, старший науковий співробітник юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Адаптація 

соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу» Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Шифр 

спеціалізованої ради  Д 26.001.46 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41) Науковий 

консультант: Іншин Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Москаленко Олена Вячеславівна, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і 

трудового права імені проф. О.І. Процевського Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; Могілевський Леонід Володимирович, доктор 

юридичних наук, професор, проректор Харківського національного університету внутрішніх 

справ; Павліченко Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, старший 

оперуповноважений по ОВС Управління Служби безпеки України в Харківській області.  

 

 

Безусий Вадим Вікторович, начальник відділу кадрового забезпечення Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Назва дисертації «Соціальний захист 

державних службовців в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; 

право соціального забезпечення. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.001.46 Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41) Науковий консультант: Іншин Микола Іванович, 

доктор юридичних наук, професор,  завідувач кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Міщук Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, вчений 

секретар Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Павліченко 

Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, старший оперуповноважений по ОВС 

Управління Служби безпеки України в Харківській області; Дашутін Ігор Володимирович, 
доктор юридичних наук, суддя Верховного Суду. 

 

 

Мальський Маркіян Маркіянович, керівник Західноукраїнського відділення 

Адвокатського об’єднання «Арцінгер».  Назва дисертації: «Теоретичні основи міжнародного 

виконавчого процесу». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 26.001.10 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Фурса Світлана 

Ярославівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри нотаріального та 

виконавчого процесу і адвокатури  Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти:  Мінченко Раїса Миколаївна, доктор юридичних наук, 

професор, голова правління громадської організації «Правовий вимір», Бичкова Світлана 

Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри 

цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, Дякович Мирослава 

Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Карвацька Світлана Богданівна, доцент кафедри Європейського права та 

порівняльного правознавства Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 

Назва дисертації: «Інтерпретація норм міжнародного права: теоретичні та практичні аспекти». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.11 – міжнародне право. Спецрада  Д 26.001.10 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Мицик Всеволод 

Всеволодович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Баймуратов Михайло Олександрович, доктор юридичних 
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наук, професор, головний науковий консультант відділу європейського права та міжнародної 

інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України; Камінська Наталія Василівна, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та прав людини 

Національної академії внутрішніх справ; Орєхов Сергій Миколайович, доктор юридичних 

наук, Голова Наглядової ради Міжнародного університету фінансів. 

 

 

Пацкан Валерій Васильович, Голова Рахункової Палати України.  Назва дисертації: 

«Конституційне право на свободу об’єднання у політичні партії». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада  Д 61.051.07 Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, 

вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: Лазур Ярослав 

Володимирович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ДВНЗ 

“Ужгородський національний університет”. Офіційні опоненти: Савчин Михайло 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор НДІ порівняльного публічного 

права та міжнародного права ДВНЗ “Ужгородський національний університет”; Васильченко 

Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного 

права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Дешко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародного публічного права Київського національного торгівельно-економічного 

університету. 

 

Стрельцова Євдокія Джонівна, кандидит юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін та міжнародного права, Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Теорія і практика уніфікації міжнародного права в 

умовах глобалізації (міжнародний та національно-правовий аспекти)». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.11 – міжнародне право. Спецрада Д 41.086.04 Національного 

університету «Одеська юридична академія» (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. 

(048)7198801. Науковий консультант: Буроменський Михайло Всеволодович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Київець Олена Валеріївна, доктор 

юридичних наук, професор, Радник першого заступника Голови Верховної Ради України, 

Верховна Рада України; Микієвич Михайло Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри європейського права, Львівський національний університет імені 

Івана Франка; Шемякін Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

перший проректор Національного університету «Одеська морська академія».  

 

Коваленко Андрій Васильович, докторант докторантури та ад’юнктури Національної 

академії внутрішніх справ. Назва дисертації: «Теоретико-прикладні засади кримінологічного 

забезпечення поліцейської діяльності в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 08.727.04 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, проспект 

Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий консультант: Шаблистий Володимир 

Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та 

кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Фріс 

Павло Львович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права 

Юридичного Навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника; Литвинов Олексій Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри кримінального права і 
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кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Копотун Ігор Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права та судочинства юридичного факультету Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 

 

 

 

 

 

Осова Ольга Олексіївна, доцент кафедри іноземної філології, Комунальний заклад 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Назва дисертації: 

«Дидактичні засади навчання іноземних мов студентів філологічних спеціальностей із 

застосуванням технологічних інновацій». Шифр та назва спеціальності – 13.00.09 – теорія 

навчання. Спецрада Д 44.053.03 Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка (36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий 

консультант: Бельмас Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради. Офіційні опоненти: Доброскок Ірина Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Державного вищого 

навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»; Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, декан 

педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Кононец 

Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, 

бізнес-економіки та інформаційних систем Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

 

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Назва дисертації: «Розвиток професійної 

освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.052.05 Хмельницького 

національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел.: (0382) 77-

35-04). Науковий консультант: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти: Лук’янова Лариса Борисівна, 

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти та освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; Пазюра Наталія Валентинівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного 

університету. 

 

 

Маслій Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник начальника академії з навчальної роботи – начальник навчального 

відділу, Військова академія (м. Одеса). Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи 

професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння у вищих 

військових навчальних закладах». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 



17.03.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

16 
 

консультант: Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Діденко Олександр 

Васильович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-

дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького; Майстренко Олександр Васильович, доктор військових наук, 

начальник кафедри ракетних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного; Рижиков Вадим Степанович, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Папушина Валентина Антонівна, доцент кафедри української філології, 

Хмельницький національний університет. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади 

формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури у процесі 

професійної підготовки». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий 

консультант: Красильникова Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва 

Хмельницького національного університету. Офіційні опоненти: Бутенко Володимир 

Григорович, доктор педагогічних наук, професор,  професор кафедри загальноправових та 

соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного 

університету внутрішніх справ; Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з інноваційного та технологічного розвитку ДЗ «Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та управління»; Палихата Елеонора Ярославівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови і методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

 

Постригач Надія Олегівна, кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти 

і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Назва 

дисертації: «Розвиток педагогічної освіти в Греції, Італії та Іспанії (кінець ХХ – початок ХХІ 

століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (29013, 

м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий 

консультант: Романишина Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Офіційні 

опоненти: Вихрущ Віра Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка»; Зварич Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного 

торговельно-економічного університету; Чепіль Марія Миронівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

 

 

Гречановська Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету. Назва 
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дисертації: «Педагогічна система формування конфліктологічної культури в майбутніх 

фахівців технічних спеціальностей». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 05.053.01 Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. 

Острозького, 32; тел.(0432) 276045). Науковий консультант: Петрук Віра Андріївна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики Вінницького 

національного технічного університету. Офіційні опоненти: Романовський Олександр 

Георгійович,  доктор педагогічних наук, професор,завідувач кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами. Національного технічного університету, Харківській 

політехнічний інститут; Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного  університету 

імені А.С. Макаренка; Гомонюк Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету. 

 

Терещук Сергій Іванович, професор кафедри фізики і астрономії та методики їх 

викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Назва 

дисертації «Теоретико-методичні засади навчання квантової фізики у ліцеї». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Спецрада Д 26.053.06 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. 

Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар відділення 

загальної середньої освіти НАПН України. Офіційні опоненти: Величко Степан Петрович, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка; Шишкін Геннадій Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри фізики та методики навчання фізики Бердянського державного 

педагогічного університету; Мисліцька Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  

 

 

 

 

Кравцов Олексій Віталійович, завідувач відділення опіків ДУ "Інститут загальної та 

невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України". Назва дисертації: «Діагностика та 

комбіноване лікування паранекротичних зон опікового ураження». Шифр та назва 

спеціальності - 14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 64.600.01 Харківського національного 

медичного університету (61022, Харків, пр. Науки, 4; тел.(057)707-73-80). Науковий 

консультант: Бойко Валерій Володимирович, доктор медичних наук, професор, директор ДУ 

"Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України", завідувач 

кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету. Офіційні опоненти:  

Козинець Георгій Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

комбустіології та пластичної хірургії Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти 

iмені П. Л. Шупика; Олійник Григорій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії Харківської 

медичної академії післядипломної освіти; Нагайчук Василь Іванович, доктор медичних 

наук, професор, професор кафедри загальної хірургії Вінніцького Національного медичного 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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університету ім. М. І. Пірогова, завідувач клінічного центру термічної травми та пластичної 

хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пірогова. 

 

Гафт Костянтин Леонідович, лікар-хірург відділення невідкладної хірургії, 

травматичного шоку з хірургією надзвичайних станів та військовою хірургією ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук 

України». Назва дисертації: «Відеоторакоскопічні втручання у хворих із різними формами 

бульозної емфіземи легень, ускладненої спонтанним пневмотораксом». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.03  Хірургія. Спец рада – Д 64.609.01 Харківської медичної академії 

післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). Науковий 

консультант: Бойко Валерій Володимирович, доктор медичних наук, член-кореспондент 

НАМНУ, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного 

університету МОЗ України, директор ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. 

Зайцева НАМН України". Офіційні опоненти: Велигоцький Микола Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри торакоабдомінальної хірургії Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Гетьман Вадим Григорович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології Національної 

медичної академії імені П.Л. Шупика МОЗ України; Дужий Ігор Дмитрович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії 

Сумського державного університету.  
 

 

Тимощук Оксана Василівна, доцент кафедри гігієни та екології Івано-Франківського 

національного медичного університету. Назва дисертації:  “Наукові основи комплексної 

гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, 

що перебуває в умовах сучасних закладів освіти різних типів”. Шифр та  назва  спеціальності 

– 14.02.01 – гігієна та професійна  патологія. Спецрада   Д 26.604.01 ДУ „Інститут 

громадського здоров‘я ім. О.М. Марзєєва НАМН України” (02094, м. Київ, вул. Попудренка, 

50; т. 292-06-29). Науковий консультант: Сергета Ігор Володимирович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри загальної гігієни та екології, Вінницький національний 

медичний університет ім. М. І. Пирогова. Офіційні опоненти: Гозак Світлана Вікторівна, 

доктор медичних наук, завідувач лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей, ДУ 

«Інститут громадського здоров‘я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»; Даниленко Георгій 

Миколайович, доктор медичних наук, професор, директор, ДУ “Інститут охорони здоров’я 

дітей та підлітків НАМН України”; Івахно Олександра Петрівна, доктор медичних наук, 

професор кафедри громадського здоров’я, Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика. 

 

 

 

Ідак Юлія Володимирівна, доцент кафедри містобудування Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Основи теорії морфології міста». 

Шифр та назва спеціальності – 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток 

архітектури. Спецрада Д 35.052.11 Національного університету «Львівська політехніка» 

Міністерства освіти і науки України (79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-

28. Науковий консультант: Диба Юрій Романович, доктор архітектури, доцент, професор 

кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка». 

Офіційні опоненти: Осиченко Галина Олексіївна, доктор архітектури, професор, завідувач 

кафедри архітектури будівель і споруд, дизайну архітектурного середовища Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова; Ричков Петро 

АРХІТЕКТУРА 
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Анатолійович, доктор архітектури, професор, професор кафедри архітектури та 

середовищного дизайну Національного університету водного господарства та 

природокористування (м. Рівне); Коротун Ірина Вадимівна, доктор архітектури, професор, 

завідувач кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

 

 

 

Мушкевич Ярослава Іванівна, завідувачка кафедри практичної та клінічної 

психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН 

України. Назва дисертації: «Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 

26.453.02 Інституту психології їм. Г.С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. 

Паньківська, 2; тел./факс: +380 (44) 288-33-20). Науковий консультант: Ложкін Георгій 

Володимирович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та 

педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут» МОН України. Офіційні опоненти: Корнієнко Інокентій Олексійович, доктор 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Мукачівського державного 

університету МОН України; Радчук Галина Кіндратівна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  МОН України; 

Сердюк Людмила Захарівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України.   

 

 

Візнюк Інесса Миколаївна, доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Назва 

дисертації: «Психологія іпохондричних розладів особистості». Шифр та назва спеціальності – 

19.00.04 – «медична психологія». Спецрада Д 26.453.02 Інституту психології їм. Г.С. Костюка 

НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел./факс: +380 (44) 288 33 20). Науковий 

консультант: Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України. Офіційні опоненти: Мозгова Галина Петрівна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психосоматики та психологічної реабілітації Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України; Харченко Дмитро 

Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України; 

Коваль Ірина Андріївна,  доктор психологічних наук, доцент кафедри медичної психології, 

психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця МОЗ України. 

 

 

 

Дакал Алла Василівна, тимчасово не працює. Назва дисертації «Теоретико-

методологічні засади формування та реалізації державної політики України у сфері 

захисту прав дітей». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного 

управління. Спецрада Д 26.142.04 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. (044) 490-

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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95-00). Науковий консультант Білинська М. М., доктор наук з державного управління, 

професор, віце-президент Національної академії державного управління при 

Президентові України. Офіційний опоненти: Рингач Н. О., доктор наук з державного 

управління, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 

Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України; 

Радченко О. В., доктор наук з державного управління, професор, Заслужений 

працівник освіти України, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького; Кульгінський Є. А., доктор наук з державного управління, доцент, 

доцент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії Київського медичного 

університету. 

 
 

Лаврук Олександр Валерійович, в. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 

26.142.04 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2), тел. (044) 490-95-00. Науковий 

консультант: Романенко Євген Олександрович, доктор наук з державного управління, 

професор, проректор із наукової роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом, 

заслужений юрист України. Офіційні опоненти: Кіслов Денис Васильович, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування 

Міжрегіональної Академії управління персоналом; Лопушинський Іван Петрович, доктор 

наук з державного управління, професор, професор, завідувач кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету; Парубчак 

Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, професор, завідувач 

кафедри публічного управління та адміністрування Львівського Національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. 

 

 
Круглов Віталій Вікторович, доцент кафедри менеджменту та публічного 

адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури. Назва 
дисертації: «Механізми державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства 
в Україні». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. 
Спецрада Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України (61001, м. Харків, 
просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий консультант: Латинін Микола 
Анатольович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 
економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні 
опоненти: Ємельянов Володимир Михайлович, доктор наук з державного управління, 
професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили; Сиченко Віктор Володимирович, доктор наук з державного 
управління, доцент, заслужений працівник освіти України, ректор Комунального закладу вищої 
освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»; 
Миколайчук Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України. 
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