
16.09.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Настишин  Святослав  Юрійович,  молодший  науковий  співробітник  кафедри
загальної фізики, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації:
«Матричні  методи  опису  поширення  світла  через  деформовані  рідкокристалічні
середовища».  Шифр та назва спеціальності  – 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.  Спецрада
Д 35.071.01 Інституту фізичної оптики імені О.Г. Влоха Міністерства освіти і науки України
(79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23; тел. (032)2611488). Науковий керівник: Болеста Іван
Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор,  завідувач кафедри радіофізики
та  комп’ютерних  технологій Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.
Офіційні  опоненти:  Дем’янишин Наталія  Василівна,  доктор  фізико-математичних  наук,
старший  науковий  співробітник,  старший  науковий  співробітник  відділу  №  5  Оптико-
цифрових систем діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України;
Крупич  Олег  Миколайович,  доктор  фізико-математичних  наук,  старший  науковий
співробітник,  завідувач  сектору  поляриметрії  Інституту  фізичної  оптики  імені  О.Г. Влоха
МОН України.

Любачко  Віталій  Юрійович,  науковий  співробітник  відділу  фізики  твердих  фаз
складних  сполук  Інституту  фізики  і  хімії  твердого  тіла,  Державний  вищий  навчальний
заклад «Ужгородський  національний  університет»  Міністерства  освіти  і  науки  України.
Назва дисертації: «Тепловий транспорт та фазові переходи у фосфорвмісних халькогенідах
ММ′P2(S,Se)6 (M, M′ = Cu, Ag, In, Bi, Sn, Pb)». Шифр та назва спеціальності –  01.04.10 –
фізика  напівпровідників  і  діелектриків. Спецрада Д  61.051.01 Державного  вищого
навчального закладу «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти i науки
України (88000,  м.  Ужгород,  вул. Підгірна,  46;  тел.  (0312)  61-33-21). Науковий керівник:
Височанський Юліан Миронович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедри фізики напівпровідників  Державного вищого навчального закладу «Ужгородський
національний університет. Офіційні опоненти: Ажнюк Юрій Миколайович, доктор фізико-
математичних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу  матеріалів  функціональної
електроніки  Інституту  електронної  фізики  Національної  академії  наук  України;  Величко
Олег Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем Національної академії
наук України.

Перець  Олена  Вікторівна, молодший  науковий  співробітник  лабораторії
патогістології  Державної  установи  «Інститут  проблем  ендокринної  патології
ім. В. Я. Данилевського  НАМН  України».  Назва  дисертації:  «Вплив  соціально-емоційного
стресу матерів під час вагітності на морфофункціональний стан жирової тканини в нащадків
жіночої статі (експериментальне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 –
ендокринологія. Спецрада Д 64.564.01 Державної установи «Інститут проблем ендокринної
патології  ім. В.Я.  Данилевського НАМН України» (61002,  м.  Харків,  вул. Алчевських, 10;
тел.  (057)700-45-38).  Науковий  керівник:  Сергієнко  Лоріана  Юріївна,  доктор  медичних
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наук, професор, завідувач лабораторії патогістології Державної установи «Інститут проблем
ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». Офіційні опоненти: Ковзун
Олена  Ігорівна,  доктор  біологічних  наук,  старший  науковий  співробітник,  заступник
директора з наукової роботи, завідувач лабораторії гормональної регуляції обміну речовин
Державної  установи  «Інститут  ендокринології  та  обміну  речовин  ім. В.П. Комісаренка
НАМН України»; Косовцова Ганна Василівна, кандидат медичних наук, старший науковий
співробітник  відділення  ендокринології  Державної  установи «Інститут  охорони  здоров’я
дітей та підлітків НАМН України».

Скакун Вікторія Олександрівна,  викладач кафедри біології та методики її навчання
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Назва дисертації:
"Біолого-екологічні  особливості  представників  роду  Buddleja  L.  у  Правобережному
Лісостепу  України". Шифр  та  назва  спецiальностi  –   03.00.05  –  ботаніка.  Спецрада Д
26.215.01 Національного ботанiчного саду iмені М.М. Гришка НАН України (01014, м. Київ,
вул.  Тімірязєвська,  1;  т.  285-41-05).  Науковий  керівник:  Грабовий  Володимир
Миколайович,  кандидат біологічних  наук,  заступник  директора  з  наукової  роботи
Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України.   Офіційні опоненти: Булах
Петро  Євгенович, доктор  біологічних  наук,  провідний   науковий  співробітник  відділу
ландшафтного  будівництва Національного  ботанiчного  саду  iмені  М.М.  Гришка  НАН
України; Кирієнко Світлана Володимирівна, кандидат   біологічних наук, доцент кафедри
екології  та  охорони  природи  Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»  імені
Т.Г. Шевченка

Томич  Марія  Василівна, заступник  начальника  наукового  відділу  кафедри
національного  природного  парку  "Гуцульщина". Назва дисертації:  "Флора  національного
природного  парку  "Гуцульщина"  та  суміжних  територій,  її  аналіз,  шляхи  збереження  та
охорона". Шифр  та  назва  спецiальностi  –   03.00.05  –  ботаніка.  Спецрада Д  26.215.01
Національного  ботанiчного  саду  iмені  М.М.  Гришка  НАН України  (01014,  м.  Київ,  вул.
Тімірязєвська,  1;  т.  285-41-05).  Науковий керівник:  Данилик Іван Миколайович,  доктор
біологічних  наук,  старший  науковий  співробітник,  завідувач  лабораторії  "Еколого-
таксономічних  та  інформаційних  засад  збереження  біорізноманітності"  Інституту  екології
Карпат НАН України.  Офіційні опоненти: Попович Сергій Юрійович, доктор біологічних
наук,  професор,  професор   кафедри  ботаніки  Національного  університету  біоресурсів  та
природокористування України;  Шиндер Олександр Іванович, кандидат біологічних наук,
науковий співробітник відділу природної флори Національного ботанічного саду імені М.М.
Гришка НАН України

Дрінь  Наталія  Ярославівна,  асистент  кафедри  газонафтопроводів  та
газонафтосховищ,  Івано-Франківський  національний  технічний  університет  нафти  і  газу.
Назва дисертації: «Оцінка втрат газу при трубопровідному транспорті і формування ареалу
загазованості  довкілля».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.15.13  –  трубопровідний
транспорт,  нафтогазосховища.  Спецрада  Д  20.052.04  Івано-Франківського  національного
технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел.
(0342)  54-72-66).  Науковий керівник:  Грудз  Володимир Ярославович,  доктор технічних
наук,  професор,  професор кафедри  газонафтопроводів  та  газонафтосховищ  Івано-
Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу.  Офіційні  опоненти:
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Говдяк  Роман  Михайлович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  генеральний  директор
інжинірингової компанії «Машекспорт»; Стецюк Сергій Михайлович, кандидат технічних
наук, начальник відділу транспортування газу і компресорних станцій Українського науково-
дослідного інституту природних газів.

Ковилін  Єгор  Романович,  викладача  кафедри  інформаційних  технологій
університету  імені  Альфреда  Нобеля.  Назва  дисертації:  «Модель  генерації  відповідей  в
пошукових системах на основі неструктурованої бази знань». Шифр та назва спеціальності –
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Спецрада Д
08.084.01 Національної  металургійної  академії  України (49005, м. Дніпро, пр.  Гагаріна,  4;
тел.  +38 097 685 45 25).  Науковий керівник:  Волковський  Олег  Степанович,  кандидат
технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся  Гончара,  м.  Дніпро.  Офіційні
опоненти:  Шинкаренко  Віктор  Іванович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  комп’ютерних  інформаційних  технологій  Дніпровського  національного
університету  залізничного  транспорту  ім.  академіка  В. Лазаряна,  м.  Дніпро;  Кіріченко
Людмила  Олегівна,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  Харківського
національного університету радіоелектроніки, м. Харків.

Воляник  Олексій  Юрійович,  асистент  кафедри  комп’ютерної  інженерії  та
електромеханіки  Київського  національного  університету  технологій  та  дизайну.  Назва
дисертації  «Вдосконалення  відцентрових  пристроїв  для  оброблення  виробів  легкої
промисловості».  Шифр  та  назва  спеціальності  05.05.10  –  машини  легкої  промисловості.
Спецрада Д 26.102.02 Київського національного університету технологій та дизайну (01011,
м.  Київ,  вул.  Немировича-Данченка  2,  (044)  256-21-68 ).  Науковий керівник:  Петко Ігор
Валентинович,  доктор  технічних  наук,  професор  кафедри  комп’ютерної  інженерії  та
електромеханіки  Київського  національного  університету  технологій  та  дизайну.  Офіційні
опоненти:  Синюк  Олег  Миколайович,   доктор  технічних  наук,  професор,  проректор  з
наукової  роботи  Хмельницького  національного  університету;  Залюбовський  Марк
Геннадійович,  кандидат  технічних  наук,  доцент  кафедри  автомобільного  транспорту  та
соціальної  безпеки  інженерно-технологічного  інституту  Відкритого  міжнародного
університету розвитку людини «Україна».

Шкільнюк  Ірина  Олександрівна, директор  Українського  науково-дослідного  та
навчального центру хіммотології і сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних
рідин Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Розроблення методично-
організаційних  засад  біологічної  стабільності  авіаційного  палива».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  05.17.07  –  хімічна  технологія  палива  і  паливно-мастильних  матеріалів.
Спецрада  Д  26.062.09  Національного  авіаційного  університету  (03058,  м.  Київ,  проспект
Любомира Гузара, 1; тел. (044) 497-33-54, 406-79-15). Науковий керівник: Бойченко Сергій
Валерійович,  доктор  технічних  наук,  професор,  декан  Факультету  екологічної  безпеки,
інженерії  та  технологій  Національного  авіаційного  університету.  Офіційні  опоненти:
Гринишин Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної
технології  переробки  нафти  і  газу  Національного  університету  «Львівська  політехніка»;
Кєуш Ліна Геннадіївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник кафедри
енергетичних систем та енергоменеджменту Національної металургійної академії України.
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Андрієнко Любов Миколаївна, асистент кафедри годівлі тварин та технології кормів
імені  П. Д. Пшеничного  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України.  Назва дисертації:  «Продуктивність  і  перетравність  корму у молодняку кролів  за
різних  рівнів  та  джерел  метіоніну  в  комбікормах».  Шифр  та  назва  спеціальності:  
06.02.02  «Годівля  тварин  і  технологія  кормів».  Спецрада  Д 26.004.05  Національного
університету біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15;  
тел.:  (044)  527-82-28).  Науковий  керівник:  Отченашко  Володимир  Віталійович,  доктор
сільськогосподарських  наук,  доцент,  начальник  науково-дослідної  частини  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Дармограй
Любомир Мирославович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри
годівлі  тварин та  технології  кормів  Львівського національного  університету  ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; Титарьова Олена Михайлівна, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі
тварин Білоцерківського національного агарного університету.

Нікішов  Олександр  Олександрович, старший  науковий  співробітник  лабораторії
агротехнологій  Асканійської  державної  сільськогосподарської  дослідної  станції  Інституту
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України. Назва дисертації:
«Насіннєва  продуктивність  сортів  пшениці  озимої  залежно  від  захисту  рослин  та
мікродобрив в умовах півдня України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і
насінництво. Спецрада Д 67.379.01 Інституту зрошуваного землеробства НААН (73483, м.
Херсон,  сел.  Наддніпрянське;  тел.  (0552)  361-196).  Науковий  керівник:  Вожегов  Сергій
Гервасійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник старший
науковий  співробітник  відділу  технології  Інституту  рису  Національної  академії  аграрних
наук  України.  Офіційні  опоненти:  Полторецький  Сергій  Петрович,  доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  декан  факультету  агрономії  Уманського
національного  університету  садівництва  МОН  України; Голуб  Євгенія  Анатоліївна,
кандидат  сільськогосподарських  наук,  старший науковий співробітник  відділу селекції  та
насінництва  пшениці  Селекційно-генетичного  інституту  Національного  центру
насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України.

Батуревич  Оксана  Олександрівна,  молодший  науковий  співробітник  лабораторії
кормів і годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН. Назва дисертації: «Вирощування
коропа  за  використання  мінералів  із  сорбційними  властивостями».  Шифр  та  назва
спеціальності – 06.02.03 – рибництво. Спецрада К 26.364.01 Інституту рибного господарства
НААН України (03164,   м.   Київ,  вул.  Обухівська,  135;   тел.  (094)  827-01-86).  Науковий
керівник: Дерень Ольга Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувачка
лабораторії кормів і годівлі риб Інституту рибного господарства НААН. Офіційні опоненти:
Лобойко Юрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри
водних біоресурсів  та аквакультури Львівського національного університету ветеринарної
медицини та  біотехнологій  імені  С.З.  Гжицького;  Шарамок Тетяна Сергіївна, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри загальної біології та водних біоресурсів
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
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Мартишук Тетяна Василівна, лаборант кафедри водних біоресурсів та аквакультури,
Львівський  національний  університет  ветеринарної  медицини  та  біотехнологій  імені  С.З.
Ґжицького.  Назва  дисертації:  «Імунофізіологічна  адаптація  й  антиоксидантний  потенціал
організму тварин за умов оксидаційного стресу та дії коригуючих чинників». Шифр та назва
спеціальності  – 03.00.13 – фізіологія  людини і  тварин.  Спецрада К 35.826.01 Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
(79010, м. Львів,  вул. Пекарська,  50;     тел.  (032) 260-28-89). Науковий керівник:  Гутий
Богдан  Володимирович,  доктор  ветеринарних  наук,  професор  кафедри  фармакології  та
токсикології  Львівського  національного  університету  ветеринарної  медицини  та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Офіційні опоненти: Козенко Оксана Віталіївна, доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  завідувач  кафедри  гігієни,  санітарії  та  загальної
ветеринарної профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини
та  біотехнологій  
імені С.З. Ґжицького;  Шостя Анатолій Михайлович,  доктор  сільськогосподарських  наук,
професор,  завідувач кафедри технології  виробництва  продукції  тваринництва Полтавської
державної аграрної академії.

Безалтична  Олена  Олександрівна,  зоотехнік  деканату  факультету  ветеринарної
медицини та біотехнологій Одеського державного аграрного університету.  Назва дисертації:
«Удосконалення технології виробництва молока у скотарстві». Шифр  та назва спеціальності
–  06.02.04  –  технологія  виробництва  продуктів  тваринництва.  Спецрада  К  44.351.01
Інституту  свинарства  і  агропромислового  виробництва  НААН  (36013,  м. Полтава,  вул.
Шведська  могила,  1;  067-538-25-45).  Науковий  керівник:  Іванов  Володимир
Олександрович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  провідний  науковий
співробітник  лабораторії  інноваційних  технологій  та  експериментальних  тваринницьких
об’єктів Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. Офіційні опоненти:
Козир  Володимир  Семенович,  доктор  сільськогосподарських наук,  професор,  головний
науковий  співробітник  лабораторії  тваринництва  Інституту  зернових  культур  НААН;
Антонюк Тетяна Андріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри
технологій  виробництва  молока  та  м’яса  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України.

Гук  Мальвіна  Сергіївна,  виконуюча  обов’язки  завідувачки  лабораторії  наукових
досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту свинарства
і  агропромислового  виробництва  НААН. Назва  дисертації:  «Адаптаційна  здатність
молодняку  свиней  вітчизняної  і  закордонної  селекції  в  умовах  технології  промислового
свинарства». Шифр  та назва спеціальності –  06.02.04 – технологія виробництва продуктів
тваринництва. Спецрада К 44.351.01 Інституту свинарства і агропромислового виробництва
НААН (36013,  м. Полтава,  вул.  Шведська  могила,  1;  067-538-25-45).  Науковий  керівник:
Волощук  Василь  Михайлович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  професор,  директор
Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. Офіційні опоненти: Маменко
Олексій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедрою
прикладної  екології  Харківської  державної  зооветеринарної  академії;  Лихач  Вадим
Ярославович,  доктор  сільськогосподарських  наук,  доцент,  професор  кафедри  технологій
виробництва молока та м’яса факультету тваринництва та водних біоресурсів Національного
університету біоресурсів і природокористування України.
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Краснощок  Олександр  Олександрович,  ветеринарний  лікар  Приватного
акціонерного  товариства  «Племсервіс». Назва  дисертації:  «Формування  продуктивності
свиней  в  залежності  від  методів  розведення  та  інтенсивності  росту».  Шифр   та  назва
спеціальності – 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Спецрада К 44.351.01 Інституту
свинарства  і  агропромислового  виробництва  НААН  (36013,  м. Полтава,  вул.  Шведська
могила,  1;  067-538-25-45).  Науковий  керівник:  Гришина  Людмила  Павлівна,  доктор
сільськогосподарських наук, завідувачка відділу селекції та генетики Інституту свинарства і
агропромислового  виробництва  НААН.  Офіційні  опоненти:  Повод Микола  Григорович,
доктор  сільськогосподарських  наук,  доцент,  доцент  кафедри  технології  кормів  і  годівлі
тварин Сумського національного аграрного університету; Сусол Руслан Леонідович, доктор
сільськогосподарських  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  технологій  виробництва  та
переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету.

Красота Ігор Васильович, науковий співробітник наукового відділу (кадрової політики)
Науково-методичного  центру  кадрової  політики  Міністерства  оборони  України.  Назва
дисертації:  «Інженерні  війська  Збройних  Сил  України:  розбудова  та  застосування  (1992–
2018 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 20.02.22 – військова історія. Спецрада К 26.709.04
Національного університету оборони України імені  Івана Черняховського (03049, м. Київ,
Повітрофлотський  проспект,  28;  тел. (044) 271-08-27).  Науковий  керівник:  Печенюк Ігор
Степанович,  кандидат історичних наук,  старший науковий співробітник,  доцент кафедри
історії  війн і  воєнного мистецтва,  Національний університет оборони України імені  Івана
Черняховського. Офіційні опоненти:  Карпов Віктор Васильович, доктор історичних наук,
завідувач  кафедри  мистецтвознавчої  експертизи  Національної  академії  керівних  кадрів
культури  і  мистецтв;  Колос  Руслан  Леонідович,  кандидат  історичних  наук,  доцент,
заступник  начальника  кафедри тактики підрозділів  бойового (оперативного)  забезпечення
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Бєлякова Наталія Миколаївна, президент Хмельницької торгово-промислової палати.
Назва  дисертації:  «Інфраструктурне  забезпечення  інвестиційно-інноваційного  розвитку
підприємств  за  умов інтеграційних  процесів».  Шифр та  назва  спеціальності –  08.00.04  –
економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада
Д 70.052.01  Хмельницького  національного  університету  (29016,  м. Хмельницький,
вул. Інститутська,  11;  тел.  (0382)  72-64-35).  Науковий  керівник:  Войнаренко  Михайло
Петрович,  доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, перший
проректор,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  Хмельницького  національного
університету. Офіційні опоненти: Шарко Маргарита Василівна, доктор економічних наук,
професор,  професор  кафедри  економіки,  підприємництва  та  економічної  безпеки
Херсонського національного технічного університету; Хачатрян Валентина Валентинівна,
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин
Вінницького  торговельно-економічного  інституту  Київського  національного  торговельно-
економічного університету. 

Зеленський  Сергій  Володимирович, Лозівський  міський  голова,  Лозівська  міська
рада.  Назва  дисертації:  «Організаційно-економічне  забезпечення  формування  стратегії
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соціально-економічного розвитку міст України».  Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 –
розвиток  продуктивних  сил  і  регіональна  економіка.  Спецрада  Д 64.089.01  Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків,
вул.  Маршала  Бажанова,  17;  т.  (057)707-31-43).  Науковий  керівник:  Ковалевська  Анна
Володимирівна, кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  управління  та
адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.  Офіційні опоненти: Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна, доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  міжнародних  економічних  відносин  та
туризму  Національного  університету  «Полтавська  політехніка  імені  Юрія  Кондратюка»;
Пасенко  Владислав  Михайлович, кандидат економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
міжнародної економіки та бізнесу Черкаського державного технологічного університету.

Мазур Юлія Володимирівна, заступник декана факультету стаціонарних та заочних
форм  навчання  Навчально-наукового  інституту  менеджменту,  економіки  та  фінансів
Міжрегіональної академії управління персоналом. Назва дисертації: «Механізм формування
попиту та пропозиції  на послуги перевезення вантажів атотранспортними підприємствами
України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 ПрАТ «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039,  м.  Київ,  вул.  Фрометівська,  2;
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Братусь Ганна Анатоліївна, кандидат економічних
наук,  доцент, заступник  директора-декан  Навчально-наукового  інституту  менеджменту,
економіки та фінансів,  професор кафедри  фінансів,  банківської  та страхової  справи  ПрАТ
«Вищий навчальний  заклад  «Міжрегіональна  академія  управління  персоналом».  Офіційні
опоненти: Ложачевська Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри  менеджменту  Національного  транспортного  університету;  Власенко  Дмитро
Олександрович, кандидат  економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  економіки  і
управління Конотопського інституту Сумського державного університету.

Муренець  Ірина  Григорівна,  викладач  кафедри  економіки  підприємства  та
менеджменту,  Харківський  національний  економічний  університет  імені  Семена  Кузнеця.
Назва дисертації: «Методичне забезпечення якості управління промисловим підприємством».
Шифр  та  назва  спеціальності –  08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за
видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 08.893.01  Університету  митної  справи  та
фінансів  (49000,  м.  Дніпро,  вул.  В.Вернадського,  2/4,  тел.  (056)  745-55-96).  Науковий
керівник:  Гонтарева Ірина Вячеславівна,  доктор економічних наук,  професор,  професор
кафедри  маркетингу,  менеджменту  та  підприємництва  Харківського  національного
університету імені В.Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Божкова Вікторія Вікторівна, доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  бізнес-економіки  та  адміністрування
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;  Гринько Тетяна
Валеріївна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара.

Педан Марина Леонідівна, комерційний директор, ТОВ «Подільський Цемент». Назва
дисертації:  «Стратегічний  маркетинг  зовнішньоекономічної  діяльності  підприємства  на
сегментних ринках СОТ». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної  діяльності).  Спецрада  Д 70.052.01 Хмельницького
національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-
64-35).  Науковий  керівник:  Нижник  Віктор  Михайлович,  доктор  економічних  наук,
професор,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  Хмельницького  національного
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університету.  Офіційні опоненти:  Ігнатьєва Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук,
професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету
«Києво-Могилянська академія»; Поліщук Ірина Ігорівна, доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету. 

Петрук  Інна  Павлівна,  молодший  науковий  співробітник,  Тернопільський
національний  економічний  університет.  Назва  дисертації:  «Антикризове  управління
регіональним розвитком». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних
сил  і  регіональна  економіка.  Спецрада  Д 58.082.03  Тернопільського  національного
економічного університету (46009,  м.  Тернопіль,  вул.  Львівська,  11а;  тел.  (0352)47-50-76).
Науковий  керівник:  Желюк  Тетяна  Леонтіївна,  доктор  економічних  наук,  професор,
професор  кафедри  економіки  та  економічної  теорії  Тернопільського  національного
економічного університету.  Офіційні  опоненти:  Павліха Наталія Володимирівна: доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  міжнародних  економічних  відносин  та
управління проектами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Медвідь  Вікторія  Юріївна: доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
економіки та підприємництва Сумського національного аграрного університету.

Семенцов  Руслан  Володимирович,  головний  фахівець відділу  моделювання  та
портфельного  аналізу,  АТ  «ПІРЕУС  БАНК  МКБ».  Назва  дисертації:  «Діагностика
фінансового стану комерційних банків». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит. Спецрада Д 26.883.01 Університету банківської справи (79007, м. Львів, вул.
Січових  Стрільців,  11;  тел.  (044)  462-53-41).  Науковий  керівник:  Самородов  Борис
Вадимович,  доктор  економічних  наук,  професор,  директор  Харківського  навчально-
наукового  інституту  Університету  банківської  справи.  Офіційні  опоненти:  Коваленко
Вікторія  Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
банківської  справи  Одеського  національного  економічного  університету;  Житар  Максим
Олегович,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  фінансів  Університету
державної фіскальної служби України.

Труш  Марія  Сергіївна,  старший  викладач  кафедри  економіки  підприємств  та
соціальних  технологій  Державного  університету  телекомунікацій.  Назва  дисертації:
«Управління корпоративною культурою телекомунікаційних підприємств». Шифр та назва
спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.861.03 Державний університет телекомунікацій (03110, м. Київ,
вул. Солом’янська,  7;  тел.  (044) 248-85-97).  Науковий керівник:  Гусєва Ольга Юріївна,
доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  економіки  підприємств  та
соціальних  технологій Державного  університету  телекомунікацій.  Офіційні  опоненти:
Князєва  Олена  Альбертівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
економіки  підприємства  та  корпоративного  управління  Одеської  національної  академії
зв’язку  ім. О. С. Попова;  Прокопенко  Наталія  Семенівна,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  фінансів,  обліку  та  оподаткування  Приватного  вищого
навчального закладу «Європейський університет»

Філіна  Ольга  Володимирівна,  координатор  проекту  в  міжнародному  благодійному
фонді «Міжнародний благодійний фонд соціальної адаптації». Назва дисертації: «Управління
ефективністю  використання  соціальних  мереж  підприємствами».  Шифр  та  назва
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спеціальності:  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.861.03 Державний університет телекомунікацій (03110, м. Київ,
вул.  Солом’янська,  7;  тел.  (044)  248-85-97).  Науковий керівник:  Гудзь  Олена  Євгенівна,
доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  Державного
університету  телекомунікацій.  Офіційні  опоненти:  Боняр  Світлана  Михайлівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  декан  факультету  управління  і   технологій  Державного
університету  інфраструктури  та  технологій;  Гривківська  Оксана  Василівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач кафедри економіки,  екології та  практичного
підприємництва Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». 

Саблон Лейва Едуард Антоніович, викладач  Української баптистської теологічної
семінарії. Назва дисертації: «Концепт передання у російській православній неопатристичній
думці».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  09.00.14  –  богослов’я.  Спецрада  Д  26.053.21
Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова  (01601, м.  Київ,
вул. Пирогова,  9;  тел.:  234-11-08).  Науковий  керівник: Чорноморець  Юрій  Павлович,
доктор  філософських  наук,  професор,  професор  кафедри  богослов'я  та  релігієзнавства
Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова.  Офіційні  опоненти:
Саган Олександр Назарович, доктор  філософських наук,  професор,  провідний науковий
співробітник  Відділення  релігієзнавства  Інституту  філософії  НАН  України  імені  Г.С.
Сковороди;  Завійський  Роман  Петрович, доктор  наук  з  богослов’я,  консультант
громадської організації "Євро-Азійська теологічна асоціація.

Бігдай Марія Олексіївна,  асистент кафедри прикладної лінгвістики Національного
університету «Львівська політехніка».  Назва дисертації: «Ідеографічні параметри дієслівної
лексики  української  мови».  Шифр  та  назва  спеціальності –  10.02.01  –  українська  мова.
Спецрада Д  76.051.07 Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія  Федьковича
(58012,  м.  Чернівці,  вул.  Коцюбинського,  2;  тел.  (0372)  52-70-29).  Науковий  керівник:
Кульчицький  Ігор  Маркіянович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
прикладної  лінгвістики  Національного  університету  «Львівська  політехніка».  Офіційні
опоненти: Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, професор
кафедри  української  мови  імені  професора  К. Ф. Шульжука  Рівненського  державного
гуманітарного  університету;  Ладиняк Наталія  Богданівна,  кандидат  філологічних  наук,
доцент,  доцент  кафедри  української  мови  Кам’янець-Подільського  національного
університету імені Івана Огієнка.

Ван Сяоюй, асистент кафедри сходознавства імені Ярослава Дашкевича Львівського
національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації «Психоаналітичні виміри
художньої прози Івана Франка 1880–1900-х років». Шифр та назва спеціальності – 10.01.01
– українська література. Спецрада  К 26.053.22 Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9,    тел.: 234–11–08). Науковий
керівник:  доктор філологічних  наук,  професор  Печарський  Андрій  Ярославович,
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професор  кафедри української  літератури імені  академіка  Михайла Возняка Львівського
національного  університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти: Горболіс  Лариса
Михайлівна,  доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови і
літератури  Сумського  державного  педагогічного  університету  імені   А.  С.  Макаренка;
Александренко  Вікторія  Вікторівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри
української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Шарагіна  Ольга  Володимирівна,  учитель  української  мови  та  літератури  ПЗНЗ
Ліцею КиМУ м. Києва. Назва дисертації «Феномен української «тихої лірики» 60–80-х років
ХХ століття».  Шифр та назва спеціальності – 10.01.01 – українська література. Спецрада К
26.053.22  Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова  (01601,
м. Київ-30,  вул.  Пирогова, 9,  тел.:  234–11–08).  Науковий керівник:  кандидат  філологічних
наук,  доцент  Блєдних  Тетяна  Юріївна,  доцент кафедри  української  літератури
Національного  педагогічного  університету  імені  М.  П.  Драгоманова.  Офіційні  опоненти:
Ткаченко  Анатолій  Олександрович,   доктор  філологічних  наук,  професор,  професор
кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту
філології  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Радько  Ганна
Іванівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  української   літератури
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Калимон  Юлія  Олександрівна,  викладач  кафедри  української  та  іноземних  мов
Львівського  державного  університету  фізичної  культури  імені  Івана  Боберського.  Назва
дисертації: «Структурно-інформаційна  модель  словника  мови  новел  Василя Стефаника».
Шифр  та  назва  спеціальності –  10.02.01  –  українська  мова.  Спецрада Д  76.051.07
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул.
Коцюбинського,  2;  тел.  (0372)  52-70-29).  Науковий  керівник: Кульчицький  Ігор
Маркіянович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  прикладної  лінгвістики
Національного  університету  «Львівська  політехніка».  Офіційні  опоненти: Ситар  Ганна
Василівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри загального та прикладного
мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя
Стуса;  Беркещук Інна Степанівна,  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Титюк  Аліна  Костянтинівна,  викладач  англійської  мови  в  учбовому  центрі
«КлубОК».  Назва  дисертації  –  «Трансформація  американського  «крутого»  детективу  в
творчості  Сью  Графтон,  Сари  Парецкі  та  Марсії  Мюллер:  жанрово-стильові  та  гендерні
аспекти».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  10.  01.  04  –  література  зарубіжних  країн.
Спеціалізована  вчена рада  Д 08.051.12  Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара (49010, м. Дніпро, 10, пр. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий керівник: Гусєв В. А., д.
філол.  н.,  професор,  професор  кафедри  зарубіжної  літератури  Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара.  Офіційні  опоненти:  Мегела І.  П.,  д.  філол.  н.,  професор,
професор  кафедри  історії  зарубіжної  літератури  Інституту  філології  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Хряпак С. О.,  канд.  філол.  наук,
провідний фахівець міжнародного співробітництва Черкаського інституту пожежної безпеки
ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 
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Левін  Віталій  Ігорович,  старший  слідчий  слідчого  відділу  Московського  відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області. Назва дисертації:
«Процесуальний  порядок  забезпечення  прав,  свобод  та  законних  інтересів  особи  при
проведенні  обшуку».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.09  –  кримінальний  процес  та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01
Харківського  науково-дослідного  інституту  судових  експертиз  ім.  Засл.  проф.  М. С.
Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057)
372-20-01).  Науковий керівник:  Сімакова-Єфремян Елла  Борисівна,  доктор  юридичних
наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Харківського
науково-дослідного  інституту  судових  експертиз  ім.  Засл.  проф.  М. С. Бокаріуса
Міністерства юстиції України. Офіційні опоненти: Даньшин Максим Валерійович, доктор
юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  права  Національної  безпеки  та  правової
роботи  Військово-юридичного  інституту  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава Мудрого;  Коваль Алла Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент
кафедри  конституційного  та  адміністративного  права  і  процесу  Чорноморського
національного університету імені Петра Могили.

Коваленко Вячеслав Васильович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного  факультету  Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх  справ.
Назва дисертації: «Захист природного довкілля та екологічних прав судами адміністративної
юрисдикції ».  Шифр та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –  адміністративне  право  і  процес;
фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту
публічного  права  (03035,  м. Київ,  вул. Г. Кірпи,  2-а;  тел.  228-10-31).  Науковий  керівник:
Кобзар  Олександр  Федорович,  доктор юридичних  наук,  професор,  начальник  кафедри
забезпечення державної безпеки Київського факультету Національної академії Національноі
гвардії  України. Офіційні  опоненти: Дрозд Олексій Юрійович,  доктор юридичних  наук,
доцент,  начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх
справ; Гончарова Ірина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, суддя Верховного Суду.

Самойленко  Олександр  Степанович,  радник  Голови,  Херсонська  обласна
державна адміністрація. Назва дисертації:  «Етичні засади формування джерел службового
права». Шифр та назва спеціальності –12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право. Спецрада  Д 08.893.03  Університету митної справи та фінансів
(49000,  м. Дніпро,  вул.  Володимира  Вернадського,  2/4;  тел.(056)756-05-78).  Науковий
керівник: Негодченко Вадим Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри  кримінально-правових  дисциплін  Дніпровського  гуманітарногоуніверситету.
Офіційні  опоненти:  Легеза  Юлія  Олександрівна,  доктор  юридичних  наук,  доцент,
професор  кафедри  цивільного,  господарського  та  екологічного  права  Національного
технічного  університету  «Дніпровська  політехніка»;  Тильчик В’ячеслав В’ячеславович,
кандидат юридичних наук,  доцент,  доцент  кафедри адміністративного права  і  процесу та
митної безпеки Університету державної фіскальної служби України.
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Самарець  Олександр  Іванович,  адвокат.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-
правові засади проходження державної служби в органах судової влади України». Шифр та
назва  спеціальності  –  12.00.07  –  адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;
інформаційне право. Спецрада  Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів  (49000,
м. Дніпро,  вул.  Володимира  Вернадського,  2/4;  тел.(056)756-05-78).  Науковий  керівник:
Мінка  Тетяна  Павлівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
адміністративного  та  митного  права  Університету  митної  справи  та  фінансів.  Офіційні
опоненти:  Ільков  Василь  Васильович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  суддя
Дніпропетровського окружного адміністративного суду;  Аріфходжаєва Тетяна Борисівна,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського
права Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Свір  Павло  Володимирович,  начальник  управління  карного  розшуку  Головного
управління Національної  поліції  в Донецькій області.  Назва дисертації:  «Кримінологічна
характеристика  та  запобігання  розбійним  нападам  на  житло  громадян  в  Україні».
Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче  право.  Спецрада  К 11.737.01 Донецького  юридичного  інституту  МВС України
(50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92).
Науковий  керівник:  Семенишин  Микола  Олександрович,  кандидат  юридичних  наук,
начальник  Головного  управління  Національної  поліції  в  Донецькій  області. Офіційні
опоненти:  Карчевський  Микола  Віталійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  т.в.о.
ректора  Луганського  державного  університету  внутрішніх  справ  імені  Е.О.  Дідоренка;
Халимон  Сергій  Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
управління  оперативно-розшуковою  діяльністю  Національної  академії  державної
прикордонної служби імені Богдана Хмельницького.

Холодненко Дмитро  Вікторович,  начальник  Апостолівського  відділення  поліції
Нікопольського  відділу  поліції  ГУ  НП  в  Дніпропетровській  області.  Назва  дисертації:
«Контрольна  функція  органів  публічної  адміністрації:  адміністративно-правові  засади».
Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право;
інформаційне право. Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України
(50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92).
Науковий керівник: Науковий керівник: Вітвіцький Сергій Сергійович, доктор юридичних
наук,  доцент,  ректор  Донецького  юридичного  інституту  МВС  України.  Пєтков  Сергій
Валерійович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної
роботи  Університету  імені  Альфреда  Нобеля; Веселов  Микола  Юрійович,  кандидат
юридичних наук, доцент,  доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького
факультету Національного університету «Одеська юридична академія».

Ярмоленко  Олександр  Сергійович,  головний  оперуповноважений  1-го  відділу
оперативного  супроводження  особливо  важливих  справ  Департаменту  стратегічних
розслідувань  Національної  поліції  України.  Назва  дисертації:  «Адміністративна
відповідальність  за  невиконання  законних  вимог  посадових  осіб  органів  Державної
податкової  служби України».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –  адміністративне
право та процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 11.737.02 Донецького
юридичного  інституту  МВС  України  (50065,  Дніпропетровська  обл.,  м. Кривий  Ріг,  вул.
Степана  Тільги,  21;  тел.  (0564)  92-94-92).  Науковий  керівник:  Спіцина  Ганна
Олександрівна,  доктор юридичних  наук,  доцент,  в.о.  завідувача  кафедри  права
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гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти:  Дрозд Олексій Юрійович, доктор
юридичних  наук,  доцент,  начальник  відділу  докторантури  та  ад’юнктури  Національної
академії  внутрішніх  справ;  Горохольський Вадим Петрович,  кандидат юридичних наук,
доцент  кафедри  менеджменту  і  економіки  в  сімейній  медицині  Харківської  медичної
академії післядипломної освіти.

Бронова  Юлія  Георгіївна, адвокат  адвокатського  бюро  «Юлії  Бронової».  Назва
дисертації: «Господарсько-правове забезпечення літакобудування в Україні». Шифр та назва
спеціальності – 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Спецрада
К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Задихайло
Дмитро Вітольдович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського
права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти:
Король Володимир Іванович, доктор  юридичних  наук,  старший  науковий співробітник,
завідувач наукового відділу міжнародного приватного права і порівняльного правознавства
Науково-дослідний  інститут  приватного  права  і  підприємництва  імені  академіка
Ф. Г. Бурчака  Національної  академії  правових наук  України; Зуєва Оксана  Анатоліївна,
кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  цивільного,  господарського  та
екологічного права Університету митної справи та фінансів.

Кравцова  Маргарита  Олександрівна,  викладач  кафедри  загально-правових
дисциплін  Донецького  юридичного  інституту  МВС  України.  Назва  дисертації:
«Адміністративно-правове регулювання релігійних правовідносин в Україні». Шифр та назва
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне
право.  Спецрада  К  11.737.02  Донецького  юридичного  інституту  МВС  України  (50065,
Дніпропетровська  обл.,  м. Кривий  Ріг,  вул.  Степана  Тільги,  21;  тел.  (0564)  92-94-92).
Науковий керівник:  Спіцина Ганна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент,  в.о.
завідувача  кафедри  права  гуманітарного  факультету  Національного  аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти:
Пєтков  Сергій  Валерійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  перший  проректор  з
науково-педагогічної  роботи  Університету  імені  Альфреда  Нобеля;  Веселов  Микола
Юрійович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  кримінально-правових
дисциплінКриворізького  факультету  Національного  університету  «Одеська  юридична
академія».

Григоренко Олексій Вікторович, старший інспектор з особливих доручень відділу
безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту
патрульної  поліції  Національної  поліції  України.  Назва  дисертації:  «Органи Національної
поліції України в системі публічної адміністрації: адміністративно-правові засади». Шифр та
назва  спеціальності  –  12.00.07  –  адміністративне  право  та  процес;  фінансове  право;
інформаційне право. Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України
(50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92).
Науковий керівник: Вітвіцький Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, ректор
Донецького юридичного інституту МВС України. Офіційні опоненти: Завальний Михайло
Володимирович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
адміністративного права і процесу факультету №1 Харківського національного університету
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внутрішніх справ; Полтавець Андрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, заступник
Криворізького міського голови.

Марич Євген Васильович,  суддя, Миколаївський окружний адміністративний суд.
Назва  дисертації:  «Правнича  допомога  при  вирішенні  справ  в  адміністративному  суді».
Шифр та назва спеціальності  –12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. Спецрада  Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів  (49000,
м. Дніпро,  вул.  Володимира  Вернадського,  2/4;  тел.  (056)756-05-78).  Науковий  керівник:
Головко Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач відділу економіко-
правових  досліджень  Причорноморського  науково-дослідного  інституту  економіки  та
інновацій.Офіційні  опоненти:  Дубинський  Олег  Юрійович,  доктор  юридичних  наук,
доцент,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  економічних,  юридичних  та  соціальних
питань Національного університету кораблебудування імені  адмірала Макарова;  Тильчик
В’ячеслав  В’ячеславович, кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
адміністративного  права  і  процесу  та  митної  безпеки  Університету  державної  фіскальної
служби України.

Заїчко Костянтин Вікторович, начальник 1-го науково-дослідного відділу науково-
дослідної  лабораторії  спеціальних  технічних  засобів  Державного  науково-дослідного
інституту  Міністерства  внутрішніх  справ  України.  Назва  дисертації:  «Публічне
адміністрування  у  сфері  зв’язку  в  Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.732.01
Державного науково-дослідного інституту Міністерства  внутрішніх справ України (01011,
м. Київ-11, пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. (044) 254-95-25). Науковий керівник: Смерницький
Дем’ян Вікторович, кандидат юридичних наук, заступник директора Державного науково-
дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні опоненти: Мосьондз
Сергій  Олександрович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  проректор  з  навчальної  та
наукової роботи ПВНЗ «Університет сучасних знань»; Коллер Юрій Сергійович, кандидат
юридичних наук, старший науковий співробітник, юрист Адвокатського бюро «Юридичний
офіс Андрія Левковця «Лігл Едвайзер».

Шаправський Тарас Олександрович, перший заступник міського голови Бучанської
міської  ради.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правове  регулювання  охорони  і
використання земель в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська,
2,  м. Київ-39,  03039,  тел.  490-95-00).  Науковий  керівник:  Заросило  Володимир
Олексійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  правоохоронної  та
антикорупційної  діяльності  Навчально-наукового інституту права імені  князя Володимира
Великого  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління
персоналом».  Офіційні опоненти:  Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук,
професор,  завідувач  кафедри  адміністративного  та  фінансового  права  Національного
університету  біоресурсів і природокористування України; Басс Вікторія Олександрівна,
кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  поліцейського  права  Національної
академії внутрішніх справ
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Контимирова  Вікторія  Вікторівна, заступник  директора  Донецького  науково-
дослідного  інституту  судових  експертиз  Міністерства  юстиції  України. Назва  дисертації:
«Адміністративно-правове  забезпечення  взаємодії  між  судово-експертними  установами
України».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –  адміністративне  право  і  процес;
фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 64.896.01 Харківського науково-дослідного
інституту  судових  експертиз  ім.  Засл.  проф.  М. С. Бокаріуса  Міністерства  юстиції  України
(61177, м. Харків,  вул. Золочівська,  8-а;  тел.  (057)  372-12-20).  Науковий  керівник:  Клюєв
Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С.
Бокаріуса  Міністерства  юстиції  України.  Офіційні  опоненти:  Музичук  Олександр
Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  декан  факультету  № 1  Харківського
національного  університету  внутрішніх  справ;  Ненько  Сергій  Сергійович,  кандидат
юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  адміністративного,  кримінального  права  і
процесу  Приватного  вищого  навчального  закладу  «Міжнародний  університет  бізнесу  і
права».

Вороний  Олександр  Олександрович, начальник  3-го  відділу  Головного  відділу
захисту  Національної  державності  Управління  Служби  безпеки  України  в  Харківській
області. Назва дисертації: «Служба безпеки України у системі суб’єктів протидії корупції та
організованій злочинності: адміністративно-правовий аспект». Шифр та назва спеціальності
– 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада
К  64.896.01  Харківського  науково-дослідного  інституту  судових  експертиз  ім.  Засл.  проф.
М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057)
372-12-20).  Науковий  керівник:  Русецький  Анатолій  Анатолійович,  доктор  юридичних
наук,  доцент,  головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту
судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції  України. Офіційні
опоненти:  Музичук Олександр Миколайович,  доктор юридичних наук,  професор,  декан
факультету  № 1  Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ;  Гришина
Наталія Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових
дисциплін  юридичного  факультету  Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Каразіна.

Смолій Ігор Володимирович, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.
Назва  дисертації:  «Організаційно-правові  засади  міжнародного  співробітництва  у  сфері
адміністративного судочинства». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська,
2, м. Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник:  Копан Олексій Володимирович,
доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Національної академії
внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Капля Олександр Миколайович, доктор юридичних
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної
діяльності  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління
персоналом»; Горзов  Анатолій  Петрович, кандидат  юридичних  наук,  радник  директора
Української школи урядування Національного агентства з питань державної служби.

Свірець Вячеслав Володимирович,  старший науковий співробітник відділу науково-
правових  експертиз  та  законопроектних  робіт,  Приватна  установа  «Науково-дослідний
інститут  публічного  права».  Назва  дисертації:  «Організаційно-правове  забезпечення
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реформування пенітенціарної системи 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 керівник:  Мінченко Сергій Іванович,  доктор
юридичних  наук,  професор,  провідний  науковий  співробітник  відділу  науково-правових
експертиз  та  законопроектних  робіт  Приватної  установи  «Науково-дослідний  інститут
публічного  права».  Офіційні  опоненти:  Конопельський  Віктор  Ярославович,  доктор
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Одеського
державного  університету  внутрішніх  справ;  Олійник  Олена  Сергіївна,  кандидат
юридичних  наук,  доцент,  професор кафедри  кримінально-правової  політики  та
кримінального права Інституту права Київського національного університету імені  Тараса
Шевченка.

Сітар  Дмитро  Васильович,  в.о.  заступника  керівника  Київської  місцевої
прокуратури  №  6.  Назва  дисертації:  «Принципи  розподілу  повноважень  публічної
адміністрації».  Шифр та  назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і  процес;
фінансове  право;  інформаційне  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  керівник:  Карабін  Тетяна  Олександрівна,
доктор  юридичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  адміністративного,  фінансового  та
інформаційного  права  юридичного  факультету  ДВНЗ  «Ужгородський  національний
університет».  Офіційні  опоненти:  Рябченко  Олена  Петрівна -  доктор  юридичних  наук,
професор,  професор  кафедри  адміністративного  права  і  процесу  та  митної  безпеки
Університету державної фіскальної служби України; Пилип Ярослав Юрійович - кандидат
юридичних наук, Начальник відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері
економіки УСБУ в Закарпатській області.

Савченко Анатолій Миколайович, адвокат. Назва дисертації: «Конституційне право
на  приватну  власність  в  Україні  та  країнах  Європейського  Союзу:  порівняльно-правове
дослідження». 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 керівник:  Піфко  Олександр  Олександрович, доктор  юридичних  наук,  доцент
кафедри  конституційного  права  та  порівняльного  правознавства  ДВНЗ  “Ужгородський
національний  університет”.  Офіційні  опоненти:  Дешко  Людмила  Миколаївна,  доктор
юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного публічного права Київського
національного  торгівельно-економічного  університету;  Натуркач  Руслана  Павлівна,
кандидат  юридичних  наук,  доцент,  керівник  апарату  Закарпатської  обласної  державної
адміністрації.

Попадинець Максим Ігорович, директор ТзОВ «АДОРР ГРУП».  Назва дисертації
«Реалізація права в контексті правового розвитку сучасної України: аксіологічний вимір».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.12  –  філософія  права.  Спецрада  Д  26.007.01
Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська,
1;  тел.  (044)  246-94-91).  Науковий  керівник:  Братасюк  Марія  Григорівна, доктор
філософських наук,  професор,  професор  кафедри  філософії  Львівського  національного
університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти:  Грищук Оксана Вікторівна, доктор
юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  теорії  та  філософії  права  Львівського
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державного  університету  внутрішніх  справ. Яремко  Оксана  Михайлівна,  кандидат
юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  міжнародного  права  та  міграційної  політики
Тернопільського національного економічного університету.

Фіцик  Софія  Олександрівна, аспірант  Національного  університету  «Львівська
політехніка».  Назва  дисертації:  «Погляди  В’ячеслава  Липинського  про  державу  і  право».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.01  –  теорія  та  історія  держави  і  права;  історія
політичних і правових учень. Спецрада Д 35.052.19 Національного університету «Львівська
політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 237-49-93). Науковий керівник:
Макарчук Володимир Степанович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
теорії,  історії  та  філософії  права  Навчально-наукового  інституту  права,  психології  та
інноваційної  освіти  Національного  університету  «Львівська  політехніка».  Офіційні
опоненти:  Бойко Ігор Йосипович,  доктор юридичних наук,  професор,  завідувач кафедри
історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету
ім.  Івана Франка;  Рудий Назар Ярославович,  кандидат юридичних наук,  доцент,  доцент
кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права,  конституційного  та  міжнародного  права
Львівського державного університету внутрішніх справ.

Бааджи Наталія Анатоліївна, викладач кафедри мовної підготовки Одеського державного
університету внутрішніх  справ МВС України.  Назва дисертації: «Адміністративний розсуд  в
діяльності  органів  публічної  адміністрації». Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне право і  процес;  фінансове право;  інформаційне право.  Спецрада Д 41.884.04
Одеського державного університету внутрішніх справ (65014, м. Одеса, вул. Успенська,1;  тел.
(048) 702-50-61). Науковий керівник: Ненько Сергій Сергійович,  кандидат юридичних наук,
доцент,  ректор Приватного вищого навчального закладу  «Міжнародний університет  бізнесу  і
права».  Офіційні  опоненти: Константінов  Сергій  Федорович,  доктор  юридичних  наук,
професор, головний спеціаліст управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу
Міністерства  внутрішніх  справ  України;  Беньковський  Сергій  Юрійович,  кандидат
юридичних наук, начальник служби військ штабу Південного територіального управління
Національної гвардії України.

Максименко  Віталій  Миколайович,  другий  секретар  з  консульських  питань
Посольства  України  в  Королівстві  Данія.  Назва  дисертації:  «Об’єкти  фінансових
правовідносин».  Шифр та назва спеціальності:  12.00.07 –  адміністративне право і  процес;
фінансове право;  інформаційне право. Спецрада К 70.895.02 Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану,
8).  Науковий  керівник:  Буханевич  Олександр  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,
професор, керівник Служби Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції  України.  Офіційні  опоненти:  Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна,  доктор
юридичних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри  фінансового  права  Інституту  права
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Гаврилюк  Руслана
Олександрівна,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  завідувачка  кафедри  публічного  права
юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Купрієнко Володимир Миколайович,  старший партнер  адвокатського  об’єднання
«Універсальний  правовий  центр».  Назва  дисертації:  «Запобігання  злочинам  у  сфері
діяльності
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кредитних спілок в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада К 11.737.01 Донецького юридичного
інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги,
21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Назимко Єгор Сергійович, доктор юридичних
наук, старший науковий співробітник, перший проректор Донецького юридичного інституту
МВС України.  Офіційні  опоненти:  Джужа Олександр Миколайович, доктор юридичних
наук, професор, головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та
захисту  прав  інтелектуальної  власності  Національної  академії  внутрішніх  справ;  Лосич
Сергій  Васильович,  кандидат  юридичних  наук,  старший  дослідник,  оперуповноважений
відділу  моніторингу  та  зонального  контролю  Луганського  управління  Департаменту
внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Буличов  Єгор  Володимирович,  фізична  особа-підприємець. Назва  дисертації:
«Адміністративні  послуги  у  сфері  справляння  податків  і  зборів».  Шифр  та  назва
спеціальності  –12.00.07 – адміністративне  право і  процес;  фінансове право;  інформаційне
право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул.
Володимира  Вернадського,  2/4;  тел.(056)756-05-78).  Науковий  керівник:  Легеза  Євген
Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та
митного права Університету митної справи та фінансів. Офіційні опоненти:  Блінова Ганна
Олександрівна,  доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права,
процесу  та  адміністративної  діяльності  Дніпропетровського  державного  університету
внутрішніх  справ;  Кобрусєва  Євгенія  Анатоліївна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент
кафедри  адміністративного  і  кримінального  права  Дніпровського  національного
університету імені Олеся Гончара.

Мицька  Олександр  Іванович,  викладач  циклу  загально-правових  дисциплін
Дніпровського  центру  підвищення  кваліфікації  персоналу  Державної  кримінально-
виконавчої  служби України.  Назва дисертації:  «Штраф як вид покарання неповнолітніх у
кримінальному праві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право
та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право.  Спецрада  К  11.737.01  Донецького
юридичного  інституту  МВС  України  (50065,  Дніпропетровська  обл.,  м. Кривий  Ріг,  вул.
Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник:  Назимко Єгор Сергійович,
доктор  юридичних  наук,  старший  науковий  співробітник,  перший  проректор  Донецького
юридичного  інституту  МВС  України.  Офіційні  опоненти:  Юзікова  Наталія  Семенівна,
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного і кримінального права
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;  Тіточка Тетяна Ігорівна,
кандидат юридичних наук,  старший судовий експерт сектору досліджень зброї Донецького
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Лелеко Андрій Миколайович, начальник Саксаганського районного відділу у місті
Кривому  Розі  Головного  управління  Державної  міграційної  служби  України  в
Дніпропетровській  області.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правове  регулювання
міграційних  відносин  в  умовах  спеціальних  міграційних  режимів».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне
право.  Спецрада  К  11.737.02  Донецького  юридичного  інституту  МВС  України  (50065,
Дніпропетровська  обл.,  м. Кривий  Ріг,  вул.  Степана  Тільги,  21;  тел.  (0564)  92-94-92).
Науковий керівник: Бесчастний Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, професор,
керівник  Конституційного  Суду  України.  Офіційні  опоненти:  Гаращук  Володимир
Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  адміністративного
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права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Полтавець Андрій
Анатолійович, кандидат юридичних наук, заступник Криворізького міського голови.

Бєлкіна Діна Сергіївна, суддя Баранівського районного суду Житомирської області.
Назва дисертації: «Правові колізії та прогалини у сучасному кримінально-виконавчому праві
України».  Шифр  і  назва  спеціальності  –  12.00.08  –  кримінальне  право  та  кримінологія;
кримінально-виконавче  право.  Спецрада  Д 17.127.07  Класичного  приватного  університету
(69002,  м.  Запоріжжя,  вул.  Жуковського,  70-б,  тел.  (061)  220-58-63).  Науковий керівник:
Колб  Олександр  Григорович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
кримінального  права  і  процесу  Інституту  права,  психології  та  інноваційної  освіти
Національного  університету  "Львівська  політехніка".  Офіційні  опоненти:  Конопельський
Віктор Ярославович, доктор юридичних  наук,  доцент,  завідувач кафедри кримінального
права  та  кримінології  Одеського  державного  університету  внутрішніх  справ;  Боровик
Андрій  Володимирович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  декан  юридичного
факультету Міжнародного  економіко-гуманітарного  університету  імені  академіка  Степана
Дем’янчука.

Радченко Оксана Миколаївна, аспірант Класичного приватного університету. Назва
дисертації: «Правове регулювання митних платежів в Україні». Шифр і назва спеціальності –
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада
Д 17.127.07 Класичного приватного  університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
70-б,  тел.  (061)  220-58-63).  Науковий  керівник:  Монаєнко  Антон  Олексійович,  доктор
юридичних  наук,  професор,  заслужений  юрист  України,  керівник  Центру  дослідження
проблем адміністративної  юстиції  Київського регіонального центру Національної  академії
правових наук України. Офіційні опоненти:  Якимчук Наталія Яківна, доктор юридичних
наук,  професор,  професор  кафедри  фінансового  права  Київського  Національного
університету імені Тараса Шевченка; Костенко Юлія Олександрівна, кандидат юридичних
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права
Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Ягольник  Олег  Михайлович,  помічник  начальника  Головного  управління
Національної  поліції  в  Донецькій  області.  Назва  дисертації:  «Розслідування  розбійних
нападів на інкасаторів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 11.737.01
Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник:  Вітвіцький Сергій
Сергійович,  доктор юридичних  наук,  доцент,  ректор  Донецького  юридичного  інституту
МВС України. Офіційні  опоненти:  Саінчин  Олександр  Сергійович,  доктор  юридичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  галузевого  права  історико-юридичного  факультету
Херсонського  державного  університету;  Тарасенко  Олександр  Сергійович,  кандидат
юридичних  наук,  начальник  відділу  забезпечення  якості  освіти  управління  професійної
освіти та науки Департаменту персоналу МВС України.

Катрич Анастасія В’ячеславівна,фахівець факультету № 2 Донецького юридичного
інституту  МВС  України.  Назва  дисертації:  «Відповідальність  у  господарському
судочинстві».  Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 – господарське право, господарсько-
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процесуальне право. Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України
(50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92).
Науковий керівник: Іванюта Наталя Валеріївна, доктор юридичних наук, доцент, професор
кафедри  юридичних  дисциплін  факультету  №2  Донецького  юридичного  інституту  МВС
України. Офіційні опоненти:  Бутирський Андрій Анатольович, доктор юридичних наук,
професор, суддя господарського суду Чернівецької області;  Руденко Людмила Дмитрівна,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права
та  фінансово-економічної  безпеки  Навчально-наукового  інституту  права  Сумського
державного університету.

Волкова  Анастасія  Олександрівна,  молодший  науковий  співробітник  відділу
економіко-правових  проблем  містознавства  Державної  установи  «Інститут  економіко-
правових  досліджень  імені  В.К.  Мамутова  Національної  академії  наук  України».  Назва
дисертації: «Адміністративно-правова відповідальність за порушення в інформаційній
сфері». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове
право; інформаційне право. Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС
України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564)
92-94-92).  Науковий  керівник:  Іванюта  Наталя  Валеріївна,  доктор  юридичних  наук,
доцент,  професор кафедри юридичних дисциплін факультету №2 Донецького юридичного
інституту  МВС  України.  Офіційні  опоненти:  Шопіна  Ірина  Миколаївна, доктор
юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  адміністративно-правових  дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх  справ;  Костенко Юлія Олександрівна,
кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права  та
адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Заїчко Костянтин Вікторович, начальник 1-го науково-дослідного відділу науково-
дослідної  лабораторії  спеціальних  технічних  засобів  Державного  науково-дослідного
інституту  Міністерства  внутрішніх  справ  України.  Назва  дисертації:  «Публічне
адміністрування  у  сфері  зв’язку  в  Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.732.01
Державного науково-дослідного інституту Міністерства  внутрішніх справ України (01011,
м. Київ-11, пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. (044) 254-95-25). Науковий керівник: Смерницький
Дем’ян Вікторович,  кандидат юридичних наук,  старший дослідник,  заступник директора
Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні
опоненти: Мосьондз Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, проректор
з  навчальної  та  наукової  роботи  ПВНЗ  «Університет  сучасних  знань»;  Коллер  Юрій
Сергійович,  кандидат  юридичних  наук,  старший  науковий  співробітник,  юрист
Адвокатського бюро «Юридичний офіс Андрія Левковця «Лігл Едвайзер».

Мамульчик  Андрій  Миколайович,  заступник  начальника  Головного  управління
Національної поліції в Житомирській області. Назва дисертації: «Адміністративно-правове
забезпечення статусу дитини, розлученої з сім’єю». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.732.01
Державного науково-дослідного інституту Міністерства  внутрішніх справ України (01011,
м. Київ-11, пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. (044) 254-95-25). Науковий керівник: Будзинський
Микола  Петрович, кандидат  юридичних  наук,  старший  дослідник,  заступник  директора
Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні
опоненти:  Дрозд  Олексій  Юрійович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  начальник  відділу
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докторантури  та  ад’юнктури  Національної  академії  внутрішніх  справ  України;  Сокуренко
Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри галузевого права та
правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного  педагогічного університету
імені Володимира Винниченка.

Ткаченко  Юрій  Сергійович,  старший  уповноважений  Управління  кримінального
розшуку  ГУНП в  Дніпропетровській  області.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правові
засади взаємодії органів публічної адміністрації та інституцій громадянського суспільства».
Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право;
інформаційне право. Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України
(50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92).
Науковий керівник: Науковий керівник: Вітвіцький Сергій Сергійович, доктор юридичних
наук,  доцент,  ректор  Донецького  юридичного  інституту  МВС України.  Ісаков  Михайло
Григорович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  Заслужений  юрист  України,  голова
Наглядової ради  юридичної фірми «Глобус»; Горохольський Вадим Петрович,  кандидат
юридичних наук, доцент кафедри менеджменту і економіки в сімейній медицині Харківської
медичної академії післядипломної освіти.

Ткаченко Олександр Вікторович,  заступник  начальника  Управління  –  начальник
відділу  моніторингу  та  зонального  контролю  Луганського  управління  Департаменту
внутрішньої безпеки Національної поліції України. Назва дисертації: «Кримінально-правові
та  кримінологічні  заходи  запобігання  незаконній  порубці  або  незаконному  перевезенню,
зберіганню, збуту лісу в Україні».  Шифр та назва спеціальності  – 12.00.08 – кримінальне
право  та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право.  Спецрада  К  11.737.01  Донецького
юридичного  інституту  МВС  України  (50065,  Дніпропетровська  обл.,  м. Кривий  Ріг,  вул.
Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник:  Лосич Сергій Васильович,
кандидат юридичних наук, старший дослідник, оперуповноважений відділу моніторингу та
зонального  контролю  Луганського  управління  Департаменту  внутрішньої  безпеки
Національної  поліції  України;  Офіційні  опоненти:  Джужа  Олександр  Миколайович,
доктор  юридичних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  відділу  організації
наукової  діяльності  та  захисту  прав  інтелектуальної  власності  Національної  академії
внутрішніх  справ;  Лень  Валентин  Валентинович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,
професор кафедри публічного права  Національного технічного університету «Дніпровська
політехніка».

Романчук  Ольга  Захарівна, начальник  відділу  договірно-правової  роботи
юридичного  департаменту  Міністерства  фінансів  України.  Назва  дисертації:  «Електронне
урядування: конституційно-правове дослідження». 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  керівник:  Чечерський  Віктор  Іванович,
кандидат  юридичних  наук,  доцент,  виконувач  обов'язків  заступника  начальника  відділу
протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії насильству офісу
Генерального прокурора. Офіційні опоненти:  Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор
юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  процесуального  права  юридичного
факультету  Чернівецького  національного  університету  ім.  Ю.Федьковича;  Натуркач
Руслана  Павлівна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  керівник  апарату  Закарпатської
обласної державної адміністрації.
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Кондратов  Володимир  Гарійович,  прокурор  Дніпропетровської  місцевої
прокуратури № 1 прокуратури Дніпропетровської області. Назва дисертації: «Кримінально-
правове  та  кримінологічне  забезпечення  захисту  працівників  правоохоронних  органів».
Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче  право.  Спецрада  К 11.737.01 Донецького  юридичного  інституту  МВС України
(50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92).
Науковий керівник: Бесчастний Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, професор,
керівник  секретаріату  Конституційного  Суду  України.  Офіційні  опоненти:  Копотун  Ігор
Миколайович, доктор  юридичних  наук,  професор,  начальник  Департаменту  аудиту  та
контролю  Приватного  акціонерного  товариства  «Київ-Дніпровське  міжгалузеве
підприємництво  промислового  залізничного  транспорту»;  Лосич  Сергій  Васильович,
кандидат юридичних наук, оперуповноважений відділу моніторингу та зонального контролю
Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Дибська  Тетяна  Сергіївна, асистент  кафедри  мов  і  літератур  Далекого  Сходу  та
Південно-Східної  Азії  Інституту  філології  Київського  національного  університету  імені
Тараса  Шевченка. Назва  дисертації:  «Методика  змішаного  навчання  усного  японського
мовлення майбутніх філологів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика
навчання (східні мови).  Спецрада  К 26.001.49 Київського національного університету імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-
41). Науковий керівник: Асадчих Оксана  Василівна, доктор  педагогічних  наук,  доцент,
професор  кафедри  мов  і  літератур  Далекого  Сходу  та  Південно-Східної  Азії  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні  опоненти: Попова
Олександра  Володимирівна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
перекладу  і  теоретичної  та  прикладної  лінгвістики,  декан  факультету  іноземних  мов
Державного  закладу  «Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені
К. Д. Ушинського»; Комісаров Костянтин Юрійович, кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри східних мов і перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка.

Костенко  Дмитро  Вікторович,  асистент  кафедри  іноземних  мов  математичних
факультетів  Інституту  філології  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка.  Назва  дисертації:  «Формування  міжкультурної  компетентності  у  майбутніх
фахівців галузі «Інформаційні технології» в освітньому середовищі університету». Спецрада
Д 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (20300,
м.  Умань,  вул.  Садова,  2;  тел.  (04744)  3-45-82).  Науковий  керівник:  Чернуха  Надія
Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації
та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Офіційні опоненти:  Бахов Іван Степанович,  доктор педагогічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  іноземної  філології  і  перекладу  Приватного  акціонерного
товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;
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Руденко Юлія Олександрівна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Сумського педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Делікатна Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи
спеціалізованої  школи  № 80  м.  Києва.  Назва  дисертації:  «Формування  конструктивно-
проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи». Шифр та назва спеціальності –
13.00.09  –  теорія  навчання.  Спецрада  Д 58.053.01  Тернопільського  національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима
Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). Науковий керівник: Шапошнікова Ірина Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового
навчання  Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова.  Офіційні
опоненти:  Чайка Володимир Мирославович,  доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету  педагогіки  і  психології  Тернопільського  національного  педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка; Дячук Павло Вікторович, кандидат педагогічних
наук,  доцент,  доцент  кафедри  теорії  початкового  навчання  Уманського  державного
педагогічного університету імені Павла Тичини.

Попова  Оксана  Володимирівна,  асистент  кафедри  мовної  підготовки  ДВНЗ
„Донецький  національний  технічний  університетˮ  (м. Покровськ).  Назва  дисертації:
„Формування  лінгвокультурної  компетентності  майбутніх  менеджерів  у  процесі  фахової
підготовки”. Шифр та назва спеціальності  – 13.00.04 – теорія та методика професійної
освіти.  Спецрада  Д 29.053.01  Державного  закладу  „Луганський  національний
університет імені Тараса Шевченка” (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1;
тел.  (06461)  2-40-61).  Науковий  керівник:  Кабанець  Марина  Миколаївна,  доктор
педагогічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  мовної  підготовки  ДВНЗ  „Донецький
національний  технічний  університетˮ  (м.  Покровськ).  Офіційні  опоненти:  Шехавцова
Світлана  Олександрівна,  доктор   педагогічних  наук,  професор,  декан  факультету
іноземних мов ДЗ  „Луганський національній університет імені Тараса Шевченка”; Попова
Ганна Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник декана факультету гуманітарної та
економічної  освіти,  доцент  кафедри  менеджменту ДВНЗ  „Донбаський  державний
педагогічний університет”.

Рома  Оксана  Юріївна, експертка  із  соціальної  відповідальності  ТОВ  «ЛЕГО
Україна».  Назва  дисертації:  «Підготовка  вчителів  початкової  школи  в  системі
післядипломної освіти до реалізації  ігрових методів  навчання засобами LEGO». Шифр та
назва спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Спецрада Д 17.051.09
Запорізького  національного  університету  (69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  66;
тел. (061) 228-75-00)). Науковий керівник: Гура Тетяна Євгеніївна, доктор психологічних
наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  та  міжнародної  діяльності Комунального
закладу  «Запорізький  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти»  Запорізької
обласної  ради.  Офіційні  опоненти  –  Коваль  Людмила  Вікторівна,  доктор  педагогічних
наук, професор, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського
державного педагогічного університету; Фесенко Оксана Сергіївна, кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.
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Скорнякова  Олена  Володимирівна,  голова  циклової  комісії  комп’ютерних
технологій  та  програмної  інженерії  Одеського технічного  коледжу Одеської  національної
академії  харчових  технологій.  Назва  дисертації:  «Формування  конкурентоспроможності
майбутніх  фахівців  з  інформаційних  технологій  у  технічних  коледжах».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д  26.455.03
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України (вул.
Січових  Стрільців,  52-а,  м.  Київ,  тел.  (044)  484-10-96).  Науковий  керівник:  Драч  Ірина
Іванівна,  доктор педагогічних наук, доцент, перший заступник директора Інституту вищої
освіти НАПН України. Офіційні  опоненти:  Биков Валерій Юхимович,  доктор технічних
наук,  професор,  директор Інституту інформаційних технологій і  засобів навчання НАПН
України;  Кабак Віталій Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
професійної  освіти  та  комп’ютерних  технологій  Луцького  національного  технічного
університету.

Шевченко  Тетяна  Юріївна, директор  Сумського  обласного  центру  соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді. Назва дисертації: «Формування гендерної компетентності
батьків-вихователів  дитячих  будинків  сімейного  типу  у  процесі  соціального  супроводу».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.05  –  соціальна  педагогіка.  Спецрада  Д 12.112.01
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
(84116,  м. Слов’янськ,  Донецька  обл.,  вул. Г. Батюка,  19;  тел.  (0626)  66-54-54).  Науковий
керівник:  Полякова  Ольга  Михайлівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Офіційні опоненти:  Коношенко Сергій
Володимирович, доктор  педагогічних  наук,  доцент,  декан  педагогічного  факультету
Державного  вищого  навчального  закладу  «Донбаський  державний  педагогічний
університет»;  Байдюк Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук,  старший викладач
кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького. 

Манська  Катерина  Геннадіївна, молодший  науковий  співробітник  відділення
вікової ендокринології Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.
Я.  Данилевського  НАМН  України». Назва  дисертації:  «Гормональні,  метаболічні  та
поведінкові  особливості  первинного  ожиріння  у  жінок  молодого  віку». Шифр  та  назва
спеціальності –  14.01.14  –  ендокринологія. Спецрада  Д  64.564.01 Державної  установи
«Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (61002, м.
Харків,  вул. Алчевських, 10;  тел.  (057)700-45-38). Науковий  керівник:  Місюра  Катерина
Василівна, доктор медичних наук, учений секретар Державної установи «Інститут проблем
ендокринної  патології  ім.  В. Я. Данилевського  НАМН  України».  Офіційні  опоненти:
Горшунська  Мар’яна  Юріївна,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри
ендокринології  та  дитячої  ендокринології  Харківської  медичної  академії  післядипломної
освіти  Міністерства  охорони  здоров'я  України;  Коваль  Сергій  Миколайович,  доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  артеріальної  гіпертонії  Державної  установи
«Нацiональний iнститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України». 
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Філатов  Микола  Сергійович,  лікар-хірург  ТОВ  «Медичний  центр  «Здоров’я
столиці».  Назва  дисертації: «Паліативне  хірургічне  лікування  хворих  на  рак  головки
підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею». Шифр та назва спеціальності –
14.01.03 – хірургія.  Спецрада Д 26.003.03. Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульвар Т.Г. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91).
Науковий  керівник:  Безродний  Борис  Гаврилович, доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  хірургії  №  2  Національного  медичного  університету  імені  О.О.
Богомольця МОЗ України.  Офіційні опоненти: Копчак Костянтин Володимирович, доктор
медичних  наук,  провідний  науковий  співробітник  науково-дослідного  відділення  пухлин
органів черевної порожнини Національного інституту раку МОЗ України; Огородник Петро
Васильович,  доктор  медичних  наук,  професор,  
провідний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та
реконструктивної  хірургії  жовчовивідних  шляхів  ДУ  «Національний  інститут  хірургії  та
трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України.

Романовський  Андрій  Віталійович,  молодший  науковий  співробітник  відділу
некоронарних хвороб серця та ревматології,  ДУ «Національний науковий центр «Інститут
кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України. Назва дисертації: "Оптимізація
діагностики остеопорозу та його ускладнень у пацієнтів  з ревматоїдним артритом різного
віку та статі". Шифр та назва спеціальності - 14.01.12 – ревматологія. Спецрада Д 26.616.01
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»
НАМН України (03151, м Київ, вул. Народного Ополчення 5, тел. (044) 2756622). Науковий
керівник:  Коваленко  Володимир  Миколайович,  доктор  медичних  наук,  професор,
директор, завідувач відділу некоронарних хвороб серця та ревматології Державної установи
«Національний  науковий  центр  «Інститут  кардіології  імені  академіка  М.  Д.  Стражеска»
НАМН  України.  Офіційні  опоненти: Рекалов  Дмитро  Геннадійович,  доктор  медичних
наук,  професор, професор  кафедри  внутрішніх  хвороб  №3  Запорізького  державного
медичного університету МОЗ України, завідуючий відділенням ревматології КУ «Запорізька
обласна клінічна лікарня»,  м. Запоріжжя; Хіміон Людмила Вікторівна,  доктор медичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  сімейної  медицини  Національної  медичної  академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ.

Войцеховська  Катерина  Віталіївна,  молодший  науковий  співробітник  відділу
серцевої  недостатності,  ДУ  «Національний  науковий  центр  «Інститут  кардіології  імені
академіка  М.Д.  Стражеска»  НАМН  України.  Назва  дисертації:  "Втрата  маси  тіла  при
хронічній  серцевій  недостатності:  механізми  та  клінічне  значення".  Шифр  та  назва
спеціальності  - 14.01.11 – кардіологія.  Спецрада Д 26.616.01 ДУ «Національний науковий
центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (03151, м Київ,
вул.  Народного  Ополчення  5,  тел.  (044)  2756622).  Наукові  керівники:  Воронков  Леонід
Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу серцевої недостатності ДУ
«Національний  науковий  центр  «Інститут  кардіології  імені  академіка  М.Д.  Стражеска»
НАМН  України;  Федьків  Світлана  Володимирівна, доктор  медичних  наук,  завідувач
відділу променевої діагностики ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені
М. М. Амосова».  Офіційні опоненти: Жарінов Олег Йосифович, доктор медичних наук,
професор,  завідувач  кафедри функціональної  діагностики Національної  медичної  академії
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України;  Березін Олександр Євгенійович,
доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб № 2 Запорізького
державного медичного університету МОЗ України.
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Крог  Анастасія  Олександрівна,  старший  лаборант  кафедри  нормальної  та
патологічної  фізіології  імені  С.  В.  Стояновського,  Львівський  національний  університет
ветеринарної  медицини  та  біотехнологій  імені     С.З.  Ґжицького.  Назва  дисертації:
«Фізіологічні  та  імунологічні  аспекти  адаптації  організму  качок  у  критичні  періоди
онтогенезу  за  дії  технологічного  стресу».  Шифр  та  назва  спеціальності   –  03.00.13  –
фізіологія людини і тварин. Спецрада К 35.826.01 Львівського національного університету
ветеринарної  медицини  та  біотехнологій  імені  С.З.  Ґжицького  (79010,  м.  Львів,  вул.
Пекарська,  50;  тел.  (032)  260-28-89).  Науковий  керівник:  Стояновський  Володимир
Григорович,  доктор  ветеринарних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  нормальної  та
патологічної  фізіології  імені  С. В. Стояновського Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Офіційні опоненти: Величко
Володимир Олександрович,  доктор ветеринарних  наук,  старший науковий співробітник,
головний  науковий  співробітник  Державного  науково-дослідного  контрольного  інституту
ветеринарних препаратів та кормових добавок;  Ніщеменко Микола Прокопович, доктор
ветеринарних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  нормальної  та  патологічної  фізіології
тварин Білоцерківського національного аграрного університету.

Єрмак  Анна  Василівна,  офіційний  лікар  ветеринарної  медицини  Об’єднання
ветеринарної медицини в м. Києві Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів. Назва дисертації: «Безпечність та якість гомогенізованого
меду».  Шифр  та  назва  спеціальності:  16.00.09  «Ветеринарно-санітарна  експертиза».
Спецрада  Д 26.004.14 Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Якубчак
Ольга Миколаївна, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної
гігієни  імені  професора  А. К. Скороходька  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України.  Офіційні  опоненти:  Бергілевич Олександра Миколаївна,
доктор ветеринарних наук, професор професора кафедри громадського здоров’я Сумського
державного університету; Фурман Світлана Володимирівна, кандидат ветеринарних наук,
доцент,  доцент  кафедри  паразитології,  ветеринарно-санітарної  експертизи  та  зоогігієни
Житомирського національного агроекологічного університету.

Кушнеров  В'ячеслав  Анатолійович,  начальник  територіального  центру
комплектування та соціальної  підтримки Київського району м. Одеси.  Назва дисертації –
«Особливості  ресурсів  психологічної  безпеки  військовослужбовців».  Шифр  та  назва
спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія,  історія психології.  Спецрада  К 41.051.07.
Одеського національного  університету імені  І.І.Мечникова (65082, Одеса,  Дворянська,  2,
тел.:   (048)  784-84-13).  Науковий  керівник:  Кіреєва  Зоя  Олександрівна,  доктор
психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології і психології розвитку
особистості  (Одеський національний університет імені  І.І.Мечникова).  Офіційні  опоненти:
Лефтеров  Василь  Олександрович,  доктор  психологічних  наук,  професор,   завідувач
кафедри соціології та психології (Одеська національна юридична академія);  Луньов Віталій
Євгенович,  кандидат психологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  загальної  і  медичної
психології (Національний медичний університет імені ОО Богомольця, м.Київ)
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Ведмідь  Володимир  Анатолійович,  психолог-консультант  Східноєвропейської
федерації  наукової  аналітики  МАНВО.  Назва  дисертації –  «Психологічні  особливості
особистісної  детермінації  професійної  компетентності  поліграфолога».  Шифр  та  назва
спеціальності  – 19.00.01 – загальна психологія,  історія психології.  Спецрада  К 41.051.07.
Одеського національного  університету імені  І.І.Мечникова (65082, Одеса,  Дворянська,  2,
тел.:   (048)  784-84-13).  Науковий  керівник:  Луньов  Віталій  Євгенович.–  к.  психол.  н.,
доцент,  доцент  кафедри  загальної  і  медичної  психології  (Національний  медичний
університет імені О.О. Богомольця). Офіційній опоненти:  Родіна Наталія Володимирівна,
доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  диференціальної  і  спеціальної
психології  (Одеський  національний  університет  імені   І.І.Мечникова);  Мудрик  Алла
Богданівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент  кафедри загальної та соціальної
психології і соціології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Євланова Еліна Михайлівна,  психолог-консультант  Східноєвропейської  федерації
наукової  аналітики  МАНВО.  Назва  дисертації – «Психологічні  особливості  атрибутивно-
стильової детермінації життєстійкості особистості». Шифр та назва спеціальності – 19.00.01
– загальна психологія, історія психології. Спецрада  К 41.051.07. Одеського національного
університету  імені  І.І.Мечникова  (65082,  Одеса,  Дворянська,  2,  тел.:   (048)  784-84-13).
Науковий  керівник:  Луньов  Віталій  Євгенович,  к.  психол.  н.,  доцент,  доцент  кафедри
загальної  і  медичної  психології  (Національний  медичний  університет  імені  О.О.
Богомольця).  Офіційній опоненти:  Литвиненко Ольга Дмитрівна, доктор психологічних
наук,  доцент,  доцент  кафедри  загальної  психології  та  психології  розвитку  особистості
(Одеський національний університет імені  І.І.Мечникова); Норчук Юрій Володимирович,
кандидат  психологічних  наук,  старший  викладач  кафедри  гуманітарних  та  соціально-
економічних дисциплін (Військова академія м.Одеса).

Мамко  Володимир  Петрович,  психолог-консультант  Східноєвропейської  федерації
наукової  аналітики  МАНВО.  Назва  дисертації –  «Особистісна  детермінація  рефлексивної
компетентності психолога». Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія,
історія  психології.  Спецрада   К  41.051.07.  Одеського  національного   університету  імені
І.І.Мечникова  (65082,  Одеса,  Дворянська,  2,  тел.:   (048)  784-84-13).  Науковий  керівник:
Луньов Віталій Євгенович.– к.  психол.  н.,  доцент,  доцент кафедри загальної  і  медичної
психології  (Національний  медичний  університет  імені  О.О.  Богомольця).  Офіційній
опоненти: Вірна Жанна Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
вікової та педагогічної психології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки);  Кременчуцька  Маргарита  Костянтинівна,  кандидат  психологічних   наук,
доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології  (Одеський національний
університет імені І.І.Мечникова). 

Мураненко  Катерина  Юріївна, викладач  кафедри  юридичної  психології
Національної  академії  внутрішніх  справ.  Назва  дисертації «Психолого-правові засади
профілактики  адміністративних  правопорушень,  вчинюваних  дітьми».  Шифр  та  назва
спеціальності – 19.00.06 – юридична психологія. Спецрада Д 26.007.01 Національної академії
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-
91).  Науковий  керівник: Казміренко  Людмила  Іванівна, кандидат психологічних  наук,
професор, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ.
Офіційні  опоненти:  Лефтеров Василь  Олександрович,  доктор  психологічних  наук,
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професор, завідувач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська
юридична  академія». Гребенюк  Максим  Олександрович,  кандидат  юридичних  наук,
доцент,  начальник  спеціальної  кафедри  №  2  Інституту  Управління  державної  охорони
України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Юрченко-Шеховцова Тетяна Іванівна, науковий співробітник наукової лабораторії
з  проблем  психологічного  забезпечення  та  психофізіологічних  досліджень  Національної
академії  внутрішніх  справ.  Назва  дисертації «Психологічні  детермінанти  формування
правосвідомості  працівника  поліції  в  сучасних  умовах».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
19.00.06 –  юридична  психологія.  Спецрада Д 26.007.01  Національної  академії  внутрішніх
справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий
керівник: Кудерміна  Олена  Іванівна, доктор психологічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти:
Казміренко В’ячеслав Петрович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
психології  Львівського  державного  університету  внутрішніх  справ. Ларіонов  Станіслав
Олександрович,  кандидат  психологічних  наук,  доцент,  начальник  кафедри  психології  та
педагогіки Національної академії Національної гвардії України.

Яремчук Оксана Василівна, асистент кафедри внутрішньої медицини та управління
охороною здоров’я,  ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».
Назва  дисертації:  «Удосконалення  державного  управління  первинною  медико-санітарною
допомогою в  Україні».  Шифр та  назва  спеціальності  –  25.00.02 –  механізми  державного
управління.  Спецрада  Д 17.127.03  Класичного  приватного  університету  (69002,  м.
Запоріжжя,  вул.  Жуковського,  70-б,  тел. (061) 228-07-79).  Науковий  керівник:  Покатаєв
Павло  Сергійович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  перший  проректор
Класичного  приватного  університету  (м.  Запоріжжя).  Офіційні  опоненти:  Карамишев
Дмитро Васильович, доктор наук з державного управління, професор, перший заступник
директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії
державного  управління  при  Президентові  України  (м. Харків);   Надюк  Зіновій
Олександрович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри екології
та  економіки  довкілля,  ТОВ  «Технічний  університет  «Метінвест  Політехніка»
(м. Маріуполь). 

Сабурова  Гаяне  Борисівна, начальник  відділу  документування  управлінської
діяльності  апарату  Полтавськоі  обласної  державної  адміністрації.   Назва  дисертації:
“Керування документаційними процесами в органах виконавчої влади територіального рівня
як  одна  із  загальних  функцій  механізмів  державного  управління”.  Шифр  та  назва
спеціальності − 25.00.02 – механізми державного управління. Сперада Д 26.891.02 Інституту
підготовки кадрів  державної служби зайнятості  України Міністерства соціальної  політики
України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; (044) – 284 – 38 – 94). Науковий керівник:
Писаренко  В’ячеслав  Петрович, доктор  наук  з  державного  управління,  професор,
професор  кафедри  публічного  управління  та  адміністрування  Полтавської  державної
аграрної  академії.  Офіційні  опоненти:  Попов  Сергій  Афанасійович, доктор  наук  з
державного управління, професор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних
наук Одеського регіонального інституту Національної академії державного управління при
Президентові  України;  Клюцевський Володимир Іванович, кандидат наук з державного
управління, керівник апарату  Харківської  обласної державної адміністрації,  доцент кафедри
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державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного
університету.

Берлінець Ірина Анатоліївна,  асистент кафедри психічного та фізичного здоров’я,
ВНКЗ ЛОР «Львівська  медична  академія  імені  Андрея  Крупинського».  Назва  дисертації:
«Удосконалення  державного  регулювання  надання  медичної  реабілітаційної  допомоги  і
послуг  в  Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  25.00.02  –  механізми  державного
управління.  Спецрада  Д 17.127.03  Класичного  приватного  університету  (69002,  м.
Запоріжжя,  вул.  Жуковського,  70-б,  тел. (061) 228-07-79).  Науковий  керівник:  Покатаєв
Павло  Сергійович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  перший  проректор
Класичного  приватного  університету  (м.  Запоріжжя).  Офіційні  опоненти:  Надюк Зіновій
Олександрович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри екології
та  економіки  довкілля,  ТОВ  «Технічний  університет  «Метінвест  Політехніка»  (м.
Маріуполь); Хожило  Ірина  Іванівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,
професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України (м. Дніпро).

Децик Ольга Павлівна, фахівець, ТОВ «Дельта Едікел» (м. Львів). Назва дисертації:
«Удосконалення  державного  механізму  координації  діяльності  суб’єктів  публічної
дипломатії  в  Україні».  Шифр та  назва  спеціальності  –  25.00.02  –  механізми  державного
управління.  Спецрада  К 20.052.07  Івано-Франківського  національного  технічного
університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-
66). Науковий керівник: Дзвінчук Дмитро Іванович, доктор філософських наук, професор,
директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського
національного  технічного  університету  нафти  і  газу.  Офіційні  опоненти:  Безверхнюк
Тетяна Миколаївна, доктор наук з  державного управління,  професор,  завідувач кафедри
проектного  менеджменту  Одеського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України;  Карпенко
Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри
інформаційної  політики  та  цифрових  технологій Національної  академії  державного
управління при Президентові України.  

Смачило  Степан  Михайлович,  завідувач  відділення  травматології,  комунальне
некомерційне підприємство  «Обласна клінічна лікарня» Івано-Франківської обласної ради.
Назва  дисертації:  «Трансформація  соціальної  функції  демократичної  держави  в  умовах
глобалізації (кінець ХХ – початок ХХІ століття)». Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 –
теорія  та  історія  державного  управління.  Спецрада  К 20.052.07  Івано-Франківського
національного  технічного  університету  нафти  і  газу  (76019,  м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська,  15;  тел. (0342)  54-72-66).  Науковий  керівник:  Радченко  Олександр
Віталійович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  головний  науковий
співробітник Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького.  Офіційні  опоненти:  Бульба  Володимир  Григорович, доктор  наук  з
державного  управління,  професор,  декан  факультету  публічного  управління  та
адміністрування Харківського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України; Обіход Михайло Михайлович,
кандидат  наук  з  державного  управління,  завідувач  сектору  з  реалізації  реформи системи
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інституційного догляду та виховання служби у справах дітей Львівської обласної державної
адміністрації. 

Турецков Тарас Євгенович, адміністратор Центру надання адміністративних послуг
м. Слов’янськ Слов’янської міської ради.  Назва дисертації: “Державне регулювання малого
та середнього підприємництва в умовах європейської інтеграції: регіональний аспект”. Шифр
та назва спеціальності − 25.00.02 – механізми державного управління. Сперада Д 26.891.02
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної
політики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; (044) – 284 – 38 – 94). Науковий
керівник  –  Діденко  Ніна  Григорівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,
професор кафедри публічного управління та  адміністрування Інституту підготовки  кадрів
державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України. Офіційні
опоненти:  Орлова  Наталія  Сергіївна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,
залучений експерт, тренер Регіонального центру підвищення кваліфікації Київської області;
Мареніченко  Валерій  Валентинович, кандидат  наук  з  державного  управління,  доцент,
доцент кафедри публічного управління та права КЗВО «Дніпровська академія неперервної
освіти» Дніпропетровської обласної ради.
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	Мазур Юлія Володимирівна, заступник декана факультету стаціонарних та заочних форм навчання Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів Міжрегіональної академії управління персоналом. Назва дисертації: «Механізм формування попиту та пропозиції на послуги перевезення вантажів атотранспортними підприємствами України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.142.03 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Братусь Ганна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, заступник директора-декан Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів, професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Ложачевська Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного транспортного університету; Власенко Дмитро Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету.
	Самарець Олександр Іванович, адвокат. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади проходження державної служби в органах судової влади України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел.(056)756-05-78). Науковий керівник: Мінка Тетяна Павлівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: Ільков Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду; Аріфходжаєва Тетяна Борисівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Міжрегіональної Академії управління персоналом.
	Марич Євген Васильович, суддя, Миколаївський окружний адміністративний суд. Назва дисертації: «Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді». Шифр та назва спеціальності –12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. (056)756-05-78). Науковий керівник: Головко Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач відділу економіко-правових досліджень Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.Офіційні опоненти: Дубинський Олег Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи економічних, юридичних та соціальних питань Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України.
	Шаправський Тарас Олександрович, перший заступник міського голови Бучанської міської ради. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: Заросило Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України; Басс Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ
	Попова Оксана Володимирівна, асистент кафедри мовної підготовки ДВНЗ „Донецький національний технічний університетˮ (м. Покровськ). Назва дисертації: „Формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки”. Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Спецрада Д 29.053.01 Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник: Кабанець Марина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки ДВНЗ „Донецький національний технічний університетˮ (м. Покровськ). Офіційні опоненти: Шехавцова Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету іноземних мов ДЗ „Луганський національній університет імені Тараса Шевченка”; Попова Ганна Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник декана факультету гуманітарної та економічної освіти, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”.
	Шевченко Тетяна Юріївна, директор Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Назва дисертації: «Формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального супроводу». Шифр та назва спеціальності – 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада Д 12.112.01 Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 66-54-54). Науковий керівник: Полякова Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Офіційні опоненти: Коношенко Сергій Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, декан педагогічного факультету Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»; Байдюк Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.


