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Кожухівська Ольга Андріївна, доцент кафедри інформаційної та кібернетичної 

безпеки,  Державний університет телекомунікацій. Назва дисертації: «Моделі, методи та 

інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх 

ризиків». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 

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

тел. (044) 249-25-88). Науковий консультант: Вишнівський Віктор Вікторович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Державного університету 

телекомунікацій. Офіційні опоненти: Єсін Віталій Іванович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна; Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи ПЗВО  “ІТ СТЕП  Університет”; Субач Ігор 

Юрійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач спеціальної  кафедри № 5 Інституту 

спеціального зв’язку та  захисту інформації Національного технічного   університету України 

«Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Колесніков Олексій Євгенович, доцент кафедри управління системами безпеки 

життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету. Назва дисертації – 

«Компетентнісно-орієнтовані моделі і методи формування інформаційного середовища 

університету». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – Інформаційні технології. Спецрада – Д 

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

просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 241-55-07). Науковий консультант: Білощицький Андрій 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем 

та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Биков Валерій Юхимович,  доктор технічних наук, професор, директор Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання, Національна академія педагогічних наук України; 

Цюцюра Світлана Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційних технологій Київського національного університету будівництва i архітектури; Корж 

Роман Орестович, доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

Ткачук Микола Миколайович, старший науковий співробітник кафедри 

«Інформаційні технології та системи колісних і гусеничних машин» ім. О. О. Морозова, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Назва 

дисертації: «Мікромеханічні моделі та методи осереднення властивостей матеріалів 

мережевої структури та проміжних шарів контактуючих тіл». Шифр та назва спеціальності – 

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Спецрада     Д 64.180.01  Інституту  проблем   

машинобудування   ім. А.М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул. Пожарського, 

2/10; тел. (057) 349-47-24). Науковий консультант: Львов Геннадій Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри динаміки та міцності машин Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Рудаков 
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Костянтин Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри динаміки і 

міцності машин та опору матеріалів Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кирилюк Віталій Семенович, 

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник відділу механіки стохастично неоднорідних середовищ Інституту механіки ім. 

С. П. Тимошенка НАН України; Гребенюк Сергій Миколайович, доктор технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри фундаментальної математики Запорізького національного 

університету.  

 

 

Збиковський Євген Іванович, завідувач кафедри хімічних технологій, ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», м. Покровськ. Назва дисертації: 

«Науково-теоретичні основи розробки ресурсозберігаючої технології комплексної енерго-

хіміко-технологічної переробки вугілля в умовах коксохімічного виробництва». Шифр та 

назва спеціальності – 05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних 

матеріалів. Спецрада Д 08.084.05 Національної металургійної академії України (49600, м. 

Дніпро, пр. Гагаріна, 4, тел. (056) 745-31-56). Офіційні опоненти: Васильєв Юрій 

Семенович, доктор технічних наук, професор, завідувач науково-технічним відділом 

Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний 

інститут (УХІН)»; Пиш’єв Сергій Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Національного університету “Львівська 

полiтехнiкa”; Бойченко Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор, декан 

факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного 

університету. 

 

 

 

Гопкало Оксана Вікторівна, старший науковий співробітник, Інститут археології 

НАН України. Назва дисертації: «Костюм населення культури Черняхів–Синтана-де-

Муреш». Шифр та назва спеціальності - 07.00.04 - археологія. Спецрада Д 26.234.01 

Інституту археології НАН України (04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 

418-27-75). Офіційні опоненти: Вакуленко Ліана Василівна, доктор історичних наук, 

провідний науковий співробітник Національного музею історії України; Пивоваров Сергій 

Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник Генерального директора 

Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Бубенок Олег 

Борисович, доктор історичних наук, завідувач відділу євразійського степу Інституту 

сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. 

 

 

Кліш Андрій Богданович, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних 

галузей історичних наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка. Назва дисертації: «Український суспільно-християнський рух у 

Галичині: ідейні засади, організаційна структура та політичні практики (кінець ХІХ – 

початок ХХ ст.)». Шифр та назва спеціальності: 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 

35.051.12 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. 

Університетська 1; тел. (032) 239-41-11). Науковий консультант: Зуляк Іван Степанович, 

доктор історичних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Добржанський Олександр 

Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федькович; Райківський Ігор 

Ярославович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Голик Роман 

Йосипович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу нової історії 

України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

 

 

 

Гладких Дмитро Михайлович, заступник завідувача відділу фінансової політики, 

Національний інститут стратегічних досліджень. Назва дисертації: «Забезпечення 

банківської безпеки України в умовах розвитку інформаційної економіки». Шифр та назва 

спеціальності – 21.04.01 – економічна безпека держави. Спецрада Д 26.718.01 Національного 

інституту стратегічних досліджень (01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а, тел. (044) 234-50-07). 

Науковий консультант: Шемаєва Людмила Григорівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач відділу фінансової політики Національного інституту стратегічних 

досліджень. Офіційні опоненти: Блудова Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувачка кафедри вищої математики ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»: Вовчак Ольга Дмитрівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного вищого 

навчального закладу «Університет банківської справи»; Наумік-Гладка Катерина Георгіївна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця. 

 

 

Бохан Аліна Василівна, доцент кафедри світової економіки, Київський національний 

торговельно-економічний університет. Назва дисертації: «Екологічна дипломатія в 

світогосподарських процесах». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 26.001.02 Київського 

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

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

Антонович, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного 

торговельно-економічного університету. Офіційні опоненти: Борзенко Олена 

Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектором міжнародних 

фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії 

наук України»; Присяжнюк Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Яценко Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

 

 
Урба Світлана Іванівна, доцент кафедри економіки підприємства, Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Пріоритети та інструменти 

розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 35.051.01 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. 

Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий консультант: Михасюк Іван 

Романович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Варналій 

Захарій Степанович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Погріщук Борис Васильович, 

доктор економічних наук, професор, директор Вінницького навчально-наукового інституту 

економіки Тернопільського національного економічного університету; Ревак Ірина 

Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, декан факультету управління та 

економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства 

внутрішніх справ України. 

 

 

Смєсова Вікторія Леонідівна, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Назва дисертації: 

«Економічні інтереси в системі відтворення економічних відносин суспільства». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Спецрада 

Д 08.08.01 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (49005, 

м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19; тел. (056) 746-22-00). Науковий консультант: 

Пилипенко Ганна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

туризму та економіки підприємства, Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка». Офіційні опоненти: Гражевська Надія Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Лазебник Лариса Леонідівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Університету 

державної фіскальної служби України; Галушка Зоя Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

 

 

Шмігер Тарас Володимирович, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної 

лінгвістики  імені Григорія Кочура, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва 

дисертації: «Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні  аспекти: давня українська 

література сучасними українською та англійською мовами». Шифр та назва спеціальностей – 

10.01.01 – українська література, 10.02.16 – перекладознавство. Спецрада Д 35.051.13 Львівського 

національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 

260-34-02). Науковий консультант: Зорівчак Роксолана Петрівна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Нахлік Євген 

Казимирович, доктор філологічних наук, професор, директор  ДУ «Інститут Івана Франка НАН 

України»; Ісіченко Юрій Андрійович (архієпископ Ігор), доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; Коломієць Лада Володимирівна, доктор філологічних наук, професор,  професор 

кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

 

Данилевська Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник відділу 

стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України. 

Назва дисертації: “Мовна ситуація в українській шкільній освіті на початку ХХІ ст.”. Шифр 

та назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 26.173.01 Інституту 

української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Офіційні опоненти: Шумарова Наталія Петрівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри мови та стилістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Струганець Любов Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Кондратенко Наталія Василівна, 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

 

 

Осауленко Світлана Вікторівна, професор кафедри адміністративного і фінансового 

права Національного університету «Одеська юридична академія». Назва дисертації: 

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

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

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, 

м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: Мішина Наталя 

Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права, 

Національний університет «Одеська юридична академія». Офіційні опоненти: Савчин 

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

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

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

конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Дешко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародного публічного права Київського національного торгівельно-

економічного університету. 

 

 

Бугайчук Костянтин Леонідович, завідувач науково-дослідної лабораторії з 

проблем протидії злочинності, Харківський національний університет внутрішніх справ. 

Назва дисертації: «Публічне адміністрування в органах Національної поліції України». 

Шифр та назва спеціальності - 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного університету 

внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий 

консультант: Безпалова Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Юнін 

Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового 

інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, 

начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ; 

Рєзнік Олег Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з 

наукової роботи Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету. 

 

 

Моргунов Олександр Анатолійович, завідувач кафедри тактичної та спеціальної 

фізичної підготовки факультету № 2, Харківський національний університет внутрішніх 

справ. Назва дисертації: «Публічне адміністрування у сфері фізичної культури і спорту в 

Україні». Шифр та назва спеціальності - 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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право; інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного університету 

внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий 

консультант: Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор,  

декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Миколенко Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова; Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, 

директор навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Дрозд Олексій Юрійович, 

доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури 

Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

 

 

Співак Ярослав Олегович, доцент кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи, 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» 

(м. Слов’янськ). Назва дисертації: «Теорія та практика формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді». 

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. (06262) 3-23-54). Науковий 

консультант: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет». Офіційні опоненти: Лісовець Олег Васильович, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя; Харченко Сергій Якович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ); Чернуха 

Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

 

 

 

 

Оклей Денис Вікторович, науковий співробітник відділення гострих захворювань 

судин ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії 

медичних наук України». Назва дисертації: «Індивідуалізація хірургічних технологій 

лікування гострого тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок з урахуванням порушень 

флебогемодинаміки». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03  Хірургія. Спец рада – Д 

64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. 

Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). Науковий консультант: Бойко Валерій Володимирович, 

доктор медичних наук, член-кореспондент НАМНУ, професор, завідувач кафедри хірургії №1 

Харківського національного медичного університету МОЗ України, директор ДУ "Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України". Офіційні опоненти: 

Олійник Григорій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії Харківської медичної академії 

післядипломної освіти; Черняк Віктор Анатолійович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України; Ляховський Віталій Іванович, доктор 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія» МОЗ України. 

 

 

 

 

 

 

Чорна Катерина Павлівна, директор економіко-правового технікуму при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом. Назва дисертації: «Генезис становлення 

та розвитку державних утворень на українських землях: державно-управлінські аспекти». 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада 

Д 26.142.04 Міжрегіональної Академії управління персоналом (03039, м. Київ, 

вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00)). Науковий консультант: Воронін Віктор 

Миколайович, доктор історичних наук, директор Центру організації наукової роботи та 

інновацій в освітньому процесі Міжрегіональної Академії управління персоналом. Офіційні 

опоненти: Драгомирецька Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, Усаченко Лариса Михайлівна – доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри менеджменту Університету державної 

фіскальної служби України, Пасічник Василь Миколайович, доктор наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та права Львівського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

 

 

Зима Іван Ярославович, головний лікар Комунального підприємства «Рівненська 

обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради. Назва дисертації: «Механізми 

державного управління інституційною трансформацією системи охорони здоров’я». Шифр 

та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.142.04 

Міжрегіональної Академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 

(044) 490-95-00). Науковий консультант: Сазонець Ігор Леонідович, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та 

природокористування (м. Рівне). Офіційні опоненти: – Орлова Наталія Сергіївна, доктор 

наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та 

адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету; 

Романенко Катерина Михайлівна, доктор наук з державного управління, доцент,  

професор кафедри публічного управління та права Комунального закладу вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради; Грицко 

Роман Юліанович – доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. 

 

 

Квеліашвілі Ірина Миколаївна, доцент кафедри публічного управління та митного 

адміністрування, Університет митної справи та фінансів. Назва дисертації: «Реформування 

державного управління митною справою України в умовах європейської інтеграції». Шифр 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада Д 

08.866.01  Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (49000, м.Дніпро, вул..Гоголя, 29, 

тел.(056)744-75-14). Науковий консультант:  Липовська Наталія Анатоліївна, доктор наук 

з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління та місцевого 

самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні 

опоненти: Лихажа Микола Іванович, доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування Інститут підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України; Руденко Ольга Мстиславівна, доктор наук з 

державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту 

організацій Чернігівського національного технологічного університету; Драгомирецька 

Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

 

 

 

Чернявська Людмила Віталіївна, доцент кафедри теорії комунікації, реклами та 

зв’язків з громадськістю, Запорізький національний університет. Назва дисертації: 

«Комунікаційна модель медіапростору України». Шифр та назва спеціальності – 27.00.01 – 

теорія та історія соціальних комунікацій. Спецрада Д 26.852.15 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1; 

тел.  (044) 481-45-10). Науковий консультант: Різун Володимир Володимирович, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій, директор Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Тріщук Ольга Володимирівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 

завідувач кафедри видавничої справи та редагування Національного технічного університету 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кузнєцова Тетяна Василівна, 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан факультету журналістики 

Національного університету «Одеська юридична академія»; Бутиріна Марія Валеріївна, 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри масової та міжнародної 

комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
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