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Дмитришин Мар’ян Іванович, доцент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Назва дисертації: 

«Апроксимаційні простори, асоційовані з цілими векторами експоненціального типу». Шифр 

та назва спеціальності – 01.01.01 – математичний аналіз. Спецрада Д 35.051.18 Львівського 

національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України (79000, 

м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-45-59, (032) 239-41-11). Науковий 

консультант:  Лопушанський Олег Васильович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри функціонального аналізу Жешувського університету, Польща. 

Офіційні опоненти   Скасків Олег Богданович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Савчук Віктор Васильович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу теорії функцій Інституту математики НАН України; Плічко Анатолій 

Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор. 

 

 

 

Кассім Дар’я Олександрівна, доцент кафедри металургійних технологій, 

Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України. Назва 

дисертації: «Вдосконалення доменної технології за рахунок покращення якості шихтових 

матеріалів і газодинамічних умов роботи доменної печі». Шифр та назва спеціальності – 

05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Спецрада 

Д 08.084.03 Національної металургійної академії України (49600, м. Дніпро проспект 

Гагаріна, 4; тел. (056)745-31-56). Науковий консультант: Тараканов Аркадій 

Костянтинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металургії чавуну 

Національної металургійної академії України. Офіційні опоненти: Пазюк Михайло 

Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованого 

управління технологічними процесами Запорізького національного університету; 

Муравйова Ірина Геннадіївна, доктор технічних наук, завідувачка відділу технологічного 

обладнання та систем управління Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН 

України; Сігарьов Євген Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри металургії чорних металів ім. проф. В. І. Логінова Дніпровського державного 

технічного університету. 

 

Великодний Станіслав Сергійович, професор кафедри автоматизованих систем 

моніторингу навколишнього середовища, Одеський державний екологічний університет. 

Назва дисертації: «Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку 

програмних систем та продуктів». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління 

проектами та програмами. Спецрада Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного 
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університету (65000, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-77). Науковий консультант: 

Вишневський Леонід Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автоматизації суднових паросилових установок Національного університету «Одеська 

морська академія». Офіційні опоненти: Чернов Сергій Костянтинович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри управління проектами Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова; Зачко Олег Богданович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності; Іванов Віктор Володимирович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства та деталей машин Одеського 

національного політехнічного університету. 

 

 

Гільгурт Сергій Якович, старший науковий співробітник відділу математичного та 

економетричного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 

НАН України. Назва дисертації: «Методи та засоби створення реконфігуровних сигнатурних 

засобів захисту інформації комп'ютерних систем і мереж». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 26.185.01 Інституту проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ, вул. Генерала 

Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63). Науковий консультант: Чемерис Олександр 

Анатолійович, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Офіційні опоненти: 

Лужецький Володимир Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

захисту інформації Вінницького національного технічного університету; Опанасенко 

Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 

НАН України; Сергієнко Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, професор кафедри 

обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Супонєв Володимир Миколайович, доцент кафедри будівельних і дорожніх машин, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Назва дисертації: 

«Методологічні основи та практика створення мінімально енергоємних робочих органів для 

формування комунікаційних порожнин в ґрунті». Шифр та назва спеціальності – 05.05.04 – 

машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт. Спецрада Д 64.059.01 Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (61002, м. Харків, вул. Ярослава 

Мудрого, 25; тел. (057) 707-37-80). Науковий консультант: Кравець Святослав 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних, 

дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання Національного 

університету водного господарства та природокористування. Офіційні опоненти: Маслов 

Олександр Гаврилович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

конструювання машин та технологічного обладнання Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського; Сукач Михайло Кузьмич, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри будівельних і дорожніх машин Київського національного 

університету будівництва та архітектури, Мусійко Володимир Данилович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри дорожніх машин Національного  

транспортного університету. 
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Пістоленко Ірина Олександрівна, завідувач науково-дослідного сектору науково-

освітньої роботи, Полтавський музей авіації і космонавтики, відділ Полтавського 

краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Назва дисертації: «Становлення та 

розвиток музейної справи на Полтавщині в контексті історико-культурного розвитку 

регіону (до 1991 року)». Шифр та назва спеціальності - 26.00.05 – музеєзнавство. 

Пам'яткознавство. Спеціалізована вчена рада Д 26.852.18  Центр пам’яткознавства НАН 

України і УТОПІК (адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 19). Науковий 

консультант: Гріффен Леонід Олександрович, доктор технічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу історичного пам‘яткознавства,  Центр 

пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури. Офіційні опоненти: Даниленко Віктор Михайлович, доктор 

історичних наук, професор,  завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття 

Інституту історії НАН України,; Кушлакова Надія Миколаївна, доктор історичних наук, 

професор, завідуюча кафедрою соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки, 

Західно-Донбаський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом; Рижева 

Надія Олександрівна, доктор історичних наук, професор, , завідуюча кафедрою історії, 

етнології та археології,  Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. 

 

 

 

Андрусяк Наталія Олександрівна, директор навчально-наукового центру «Інститут 

міжнародної освіти», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. 

Назва дисертації: «Еколого-економічна конкурентоспроможність регіонів в умовах 

глобалізації: теорія і методологія». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 73.053.05 Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-р. Шевченка, 81; тел. (0472) 

37-21-42). Науковий консультант: Черевко Олександр Володимирович, доктор 

економічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Офіційні опоненти: Шпильова Віра Олексіївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування ПВНЗ «Європейський 

університет»; Пашкевич Марина Сергіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри обліку і аудиту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; 

Прямухіна Наталія Валентинівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

економіки Вінницького національного аграрного університету. 

 

Далевська Наталія Михайлівна, доцент кафедри економіки підприємства, Державний 

вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет». Назва 

дисертації: «Інституціонально-інтегративні детермінанти розвитку світової господарської 

системи: концепт міжнародної політичної економії». Шифр та назва спеціальності – 08.00.01 

– економічна теорія та історія економічної думки. Спецрада Д 73.053.05 Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-р. Шевченка, 

81; тел. (0472) 37-21-42). Науковий консультант: Лисенко Юрій Григорович, доктор 

економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних 

технологій управління  ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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Офіційні опоненти: Гриценко Андрій Андрійович, доктор економічних наук, професор, 

заступник директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»; Дейнека Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної 

академії; Кирилюк Євгеній Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Матковський Петро Єгорович, докторант, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: «Модернізація 

сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету (80381, 

Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35). 

Науковий консультант: Баланюк Іван Федорович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Россоха Володимир Васильович, доктор 

економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу організації 

менеджменту, публічного управління та адміністрування Національного наукового центру 

«Інститут аграрної економіки» НААН України; Свиноус Іван Вікторович – доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Білоцерківського 

національного аграрного університету; Стельмащук Антон Михайлович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності Подільського державного аграрно-технічного університету. 

 

 

Сас Людмила Степанівна, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: «Ефективність 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 36.814.02 Львівського національного аграрного 

університету (80381, Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; 

тел. (032) 224-23-35).(Науковий консультант: Баланюк Іван Федорович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Єрмаков 

Олександр Юхимович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та 

агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» 

НААН України; Пуцентейло Петро Романович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу 

Тернопільського національного економічного університету.  

 

 

Таратула Руслана Богданівна, в.о. завідувача кафедри земельного кадастру, 

Львівський національний аграрний університет. Назва дисертації: «Еколого-економічні 

засади інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища. Спецрада Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету 

(80381, Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-
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23-35).(Науковий консультант: Ступень Михайло Григорович, доктор економічних наук, 

професор, декан землевпорядного факультету Львівського національного аграрного 

університету. Офіційні опоненти: Рогач Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки підприємства імені професора І. Н. Романенка 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Шворак Анатолій 

Максимович, доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку і аудиту 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Щурик Михайло 

Васильович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування ПВНЗ «Університет Короля Данила». 

 

 

Шеленко Діана Іванівна, докторант, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: «Розвиток організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності: теорія, методологія, 

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

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 36.814.02 Львівського 

національного аграрного університету (80381, Львівська обл., Жовківський район, м. 

Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35).(Науковий консультант: Якубів 

Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Офіційні 

опоненти: Губені Юрій Едвардович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Львівського національного 

аграрного університету; Сахацький Микола Павлович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри маркетингу Одеської державної академії будівництва та 

архітектури; Стельмащук Антон Михайлович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Подільського 

державного аграрно-технічного університету. 

 

 

 

Шевченко Олександр Іванович, професор кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови Запорізького національного університету. Назва дисертації: "Телеологічна 

лінгвосеміотика: онтологія та евристика (на матеріалі англомовного публіцистичного 

дискурсу)". Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 17.051.02 

Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 

тел.(050)646-56-77). Науковий консультант: Зацний Юрій Антонович, доктор філологічних 

наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, 

Запорізький національний університет. Офіційні опоненти: Бабелюк Оксана Андріївна, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства, 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;  Безугла Лілія Ростіславівна, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри німецької філології та перекладу, 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; Сєрякова Ірина Іванівна, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри германської та фіно-угорської філології 

імені професора Г.Г.Почепцова, Київський національний лінгвістичний університет. 

 

 

 

 

Богатирьов Андрій Іванович, доцент кафедри кримінального права та кримінології 

Університету державної фіскальної служби України. Назва дисертації: «Злочинність серед 

засуджених у місцях несвободи України: кримінологічна характеристика та запобігання». 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ  

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ  
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Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Спецрада Д 27.855.03 Університету державної фіскальної служби України 

(08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий 

консультант: Халимон Сергій Іванович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

управління оперативно-розшуковою діяльністю Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Офіційні опоненти: Джужа 

Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної 

власності Національної академія внутрішніх справ; Колб Олександр Григорович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та процесу 

Національного університету «Львівська політехніка»; Шкута Олег Олегович, доктор 

юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри професійних та спеціальних дисциплін 

Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Михайлик Олександр Григорович, доцент кафедри історії та теорії держави і права 

ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

Назва дисертації: «Насильство в установах виконання покарань: кримінально-правова та 

кримінологічна характеристики». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 27.855.03 Університету 

державної фіскальної служби України (08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 

31; тел. (04597) 60-300). Науковий консультант: Богатирьов Іван Григорович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології 

Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Головкін Богдан 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого прав Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого; Кулик Олександр Георгійович, доктор юридичних наук, завідувач науково-

дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності 

Державного науково-дослідного інституту МВС України; Корнякова Тетяна Всеволодівна, 

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного і кримінального права 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

 

 

Чехович Тетяна Валеріївна, доцент кафедри конституційного права, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Конституційний 

принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні». Шифр та назва 

спеціальності  – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.  Спецрада Д 26.001.04 

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

Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Мельник Роман 

Сергійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Баймуратов Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, професор, головний 

консультант відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства 

Верховної Ради України; Петров Євген Вікторович, доктор юридичних наук, професор, 

суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду; Лученко Дмитро 

Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

 

 

Задирака Наталія Юріївна, доцент кафедри адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 
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«Інститут публічного майна в системі адміністративного права України: теорія формування 

та практика реалізації». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.001.04 Київського 

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

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

Михайлович, доктор юридичних наук, професор, суддя Касаційного адміністративного суду 

у складі Верховного Суду. Офіційний опоненти: Комзюк Анатолій Трохимович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та процесу 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ; Лученко 

Дмитро Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка». 

 

Коваленко Анатолій Анатолійович, доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет». Назва дисертації: 

"Функції та завдання фінансового права: проблеми теорії і практики". Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, 

м. Київ, провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 – 235 – 96 – 05). Науковий 

консультант Савченко Леся Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор,  віце-

президент з наукових та юридичних питань Приватного закладу вищої освіти «Київський 

міжнародний університет». Офіційні опоненти: Губерська Наталія Леонідівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри фінансового права Університету державної фіскальної 

служби України; Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, доктор юридичних наук, 

професор, заступник начальника відділу Служби Державного секретаря Міністерства 

охорони здоров’я України. 

 

 

Кудін Сергій Володимирович, доцент, доцент кафедри теорії, історії права і держави 

та конституційного права, Університет державної фіскальної служби України. Назва 

дисертації: «Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації». Шифр та 

назва спеціальності - 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх 

справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.(057)7398-181). Науковий 

консультант: Шевченко Анатолій Євгенійович, доктор юридичних наук, професор,  

завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Університету 

державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Бобровник Світлана Василівна, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та держави Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Россіхін Василь Васильович, доктор 

юридичних, професор, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування 

Харківського національного університету радіоелектроніки; Тихомиров Олександр 

Деонісович, доктор юридичних, професор, професор кафедри історії держави та права 

Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Кухарєв Олександр Євгенович, доцент кафедри цивільного права та процесу 

факультету № 6, Харківський національний університет внутрішніх справ. Назва дисертації: 
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«Диспозитивність в спадковому праві». Шифр та назва спеціальності - 12.00.03 - цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 64.700.02 

Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва 

Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: Заіка Юрій Олександрович, доктор 

юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу проблем приватного 

права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Офіційні опоненти: Кохановська Олена Велеонінівна, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Коссак Володимир Михайлович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Цвіркун Юрій Іванович, суддя Вищого адміністративного суду України. Назва 

дисертації: «Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві справ щодо оскарження 

рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада Д 17.051.07 Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий консультант: Бевзенко Володимир 

Михайлович, доктор юридичних наук, професор, суддя Касаційного адміністративного суду 

в складі Верховного Суду. Офіційні опоненти: Комзюк Анатолій Трохимович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та процесу 

Харківського національного університету внутрішніх справ; Приймаченко Дмитро 

Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Університету митної справи та фінансів; Ільков Василь Васильович, доктор юридичних 

наук, доцент, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. 

 

Бондаренко Олександр Миколайович, провідний науковий співробітник Науково-

дослідного інституту публічного права. Назва дисертації: «Теорія та практика вирішення 

податкових спорів: концептуальні засади». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 

Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий консультант: Миськів Леся Ігорівна, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства Київського міжнародного університету. Офіційні опоненти: Рядінська 

Валерія Олександрівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту МВС України; 

Пчелін Віталій Борисович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри поліцейської 

діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету 

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

відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Крилов Денис Валерійович, головний науковий співробітник Науково-дослідного 

інституту публічного права. Назва дисертації: «Публічно-сервісна діяльність як основний 

напрямок державної податкової політики: адміністративно-правовий аспект». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

(49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий консультант: Дрозд 



03.02.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

9 
 

Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та 

ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Джафарова Олена 

В’ячеславівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейської 

діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка; Миськів Леся Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства Київського міжнародного університету.  

 

 

Галай Вікторія Олександрівна, доцент кафедри міжнародного публічного  права 

Київського національного торговельно-економічного університету. Назва дисертації: 

«Сучасна концепція принципів публічної служби в адміністративному праві України». Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада Д 27.855.02. Університету державної фіскальної служби 

України (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, т. 04597-60-994). 

Науковий консультант: Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Тернопільського національного економічного університету. Офіційні опоненти: Калюжний 

Ростислав Андрійович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової 

роботи Юридичного інституту Національного авіаційного університету; Приймаченко 

Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор з науково роботи 

Університету митної справи; Пузирний Вячеслав Феодосійович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри трудового права, адміністративного права та процесу 

Національного університету «Чернігівська політехніка».  

 

 

Марченко Олеся Володимирівна, доцент кафедри цивільного, трудового та 

господарського права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення рекламних послуг в Україні». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04 Тернопільського національного економічного 

університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352)47-50-51). Науковий 

консультант: Заросило Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності 

Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП. Офіційні 

опоненти: Галунько Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, Голова 

ГО «Академія адміністративно-правових наук»; Гречанюк Сергій Костянтинович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Тернопільського національного економічного 

університету; Фелик Василь Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, директор Київського інституту інтелектуальної власності та права 

Національного університету «Одеська юридична академія».  

 

 

Гречанюк Роксолана Володимирівна, викладач відділу підвищення кваліфікації 

прокурорів з питань запобігання корупції, Національна академія прокуратури України. 

Назва дисертації: «Концептуальні засади адміністративної діяльності спеціалізованих 

антикорупційних органів України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04 
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Тернопільського національного економічного університету (46009, м. Тернопіль, вул. 

Львівська, 11; тел. (0352)47-50-51). Науковий консультант: Галай Андрій Олександрович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Тернопільського національного економічного університету. Офіційні 

опоненти: Мацелик Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби України; 

Пузирний В’ячеслав Феодосійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри трудового права, адміністративного права та процесу Навчально -наукового 

інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 

університету; Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

 

Загородня Алла Анатоліївна, провідний науковий співробітник відділу історії та 

філософії освіти, Інститут педагогіки НАПН України. Назва дисертації: «Професійна 

підготовка фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти Республіки Польща та 

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

Шифр та назва спеціалізованої вченої ради – Д 26.133.06 Київського університету імені 

Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел.(044) 272-19-02). 

Науковий консультант: Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти  НАПН 

України. Офіційні опоненти: Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського; Заскалєта Світлана 

Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови і 

літератури Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського; Біницька 

Катерина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.  

 

 

 

Самодумська Олена Львівна, докторант кафедри освіти та управління навчальним 

закладом, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя). Назва дисертації: «Теоретичні і 

методичні засади підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників до навчання 

дорослих в умовах неформальної освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 17.127.04 Класичного приватного університету 

(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-95-85). Науковий керівник: 

Сущенко Тетяна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти 

та управління навчальним закладом, Класичний приватний університет. Офіційні опоненти: 

Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України; 

Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України; Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології Університету імені Альфреда Нобеля. 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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Головатюк Катерина Петрівна, директор, лікар акушер-гінеколог ТОВ МЦРЗ 

«Гамета», м. Одесса. Назва дисертації: «Реабілітація репродуктивної функції у жінок після 

звичного невиношування індукованої вагітності в циклах допоміжних репродуктивних 

технологій». Шифр та назва спеціальності -14.01.01 - акушерство та гінекологія.  Спецрада Д 

41.600.02 Одеського національного медичного університету (65082, м. Одеса, Валіховський 

провулок, 2; т. 8-048-723-33-24). Офіційні опоненти: Маркін Леонід Борисович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології Львівського 

національного медичного університету ім. Д. Галицького МОЗ України; Вдовиченко Юрій 

Петрович,  доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ 

України; Юзько Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри акушерства і гінекології Буковинського державного медичного університету МОЗ 

України . 

 

Гаврилюк Олена Михайлівна, доцент кафедри патологічної анатомії та судової 

медицини, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Назва 

дисертації: «Морфогенез фіброзу та репарації при хронічному стеатогепатиті і вірусному 

гепатиті С». Шифр та назва спеціальності –  14.03.02 – патологічна анатомія. Спецрада – Д 

35.600.03 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-32-44). Науковий консультант: Поспішіль 

Юрій Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної 

анатомії та судової медицини Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. Офіційні опоненти: Дядик Олена Олександрівна, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Гаврилюк Алла 

Олександрівна,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії, 

судової медицини та права Вінницького національного медичного університету імені М.І. 

Пирогова; Гнатюк Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського. 

 

 

Демкович Андрій Євгенович, доцент кафедри ортопедичної стоматології 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ 

України. Назва дисертації – «Патогенез бактеріально-імунного пародонтиту: імунно-

цитокінові, оксидаційні, некротично-апоптичні й структурно-метаболічні порушення та їх 

корекція». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада 

Д 58.601.01 Тернопільського національного медичного університету імені І. 

Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). 

Науковий консультант: Бондаренко Юрій Іванович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Костенко Віталій 

Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології 

Української медичної стоматологічної академії МОЗ України; Заморський Ігор Іванович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України; Огоновський Роман 

Зіновійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького МОЗ України.  
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Єфіменко Ольга Олексіївна, старший науковий співробітник відділення 

ендокринної гінекології Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України". Назва дисертації: “Профілактика, 

діагностика та лікування перименопаузальних розладів у жінок”. Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 26.553.01 Державної 

установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової 

НАМН України" (04050 м. Київ, вул. П. Майбороди 8, тел. (044) 483-90-56). Науковий 

консультант: Татарчук Тетяна Феофанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

відділення ендокринної гінекології Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України". Офіційні опоненти: 

Камінський В'ячеслав Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; Венцківська Ірина Борисівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 

Національного медичного університету ім. О. О .Богомольця МОЗ України; Яроцький 

Микола Євгенович, доктор медичних наук, професор, науково-медичний керівник ТОВ 

"Академічний медичний центр".  

 

 

Колотило Олександр Богданович, доцент кафедри хірургії № 2 ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». Назва дисертації – «Попередження та 

лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реконструкції аорто/клубово-

стегно-підколінного сегмента в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок». Шифр 

та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 58.601.01 Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. 

Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий консультант: Іфтодій Андрій 

Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет». Офіційні опоненти: Русин 

Василь Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб 

Ужгородського національного  університету; Нікульніков Павло Іванович, доктор 

медичних наук, керівник відділу хірургії магістральних судин Національного інституту 

хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України; Гудз Іван Михайлович, 

доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри загальної хірургії Івано-Франківського 

національного медичного університету.  

 

 

 Матолінець Наталія Василівна, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Назва 

дисертації: «Волемічна підтримка та нутритивне забезпечення в комплексі інтенсивної 

терапії пацієнтів з політравмою». Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та 

інтенсивна терапія. Спецрада Д 08.601.01 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). 

Науковий консультант: Підгірний Ярослав Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. Офіційні опоненти: Ткаченко Руслан 

Опанасович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та 

репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

МОЗ України; Дубров Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені 

О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ); Волкова Юлія Вікторівна, доктор медичних наук, 

професор, завідуюча кафедрою медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної 

терапії Харківського національного медичного університету МОЗ України. 
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 Омельченко Тарас Миколайович, доцент кафедри травматології та ортопедії, 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України. Назва дисертації: 

"Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба 

(експериментально-клінічне дослідження)". Шифр та назва спеціальності - 14.01.21 - 

травматологія та ортопедія. Спецрада Д 64.607.01 Державної установи "Інститут патології 

хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук 

України" (61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 80; т. (057)725-14-10). Науковий консультант: 

Бур’янов Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 

МОЗ України. Офіційні опоненти: Тяжелов Олексій Алімович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач лабораторії біомеханіки, Державної установи "Інститут патології хребта 

та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України"; 

Грицай Микола Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу кістково-

гнійної хірургії Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної 

академії медичних наук України"; Зазірний Ігор Михайлович, доктор медичних наук, 

керівник центру ортопедії, травматології та спортивної медицини Клінічної лікарні 

"Феофанія" Державного управління справами. 

 

 

Подпрятов Сергій Сергійович, лікар-хірург, лікар-хірург-проктолог Київського 

міського лікувального навчально-впроваджувального центру електрозварювальної хірургії та 

новітніх хірургічних технологій Київської міської клінічної лікарні № 1. 

Назва дисертації: «Створення міжкишкових анастомозів з використанням електрозварювання 

живих тканин (експериментально-клінічне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.03 – хірургія. Спецрада – Д 26.613.08 Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-

65-88). Науковий консультант: Гетьман Вадим Григорович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. Офіційні опоненти: Бойко 

Валерій Володимирович, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», завідувач кафедри 

хірургії № 1 Харківського національного медичного університету МОЗ України; Ничитайло 

Михайло Юхимович,  доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу ДУ «Національний інститут хірургії та 

трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»; Цема Євген Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 4 Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця МОЗ України 

 

Струк Володимир Іванович, головний лікар комунальної міської установи «Міська 

стоматологічна поліклініка», директор МТМО «Стоматологія», м. Чернівці. Назва дисертації: 

«Клініко-експериментальне обґрунтування методів ортопедичного лікування та 

функціональної реабілітації хворих з патологічним стиранням твердих тканин зубів, його 

прогнозування та профілактика». Шифр та назва спеціальності - 14.01.22-стоматологія. 

Спецрада Д 61.051.08 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет (88000, м. Ужгород,  вул. Підгірна, 46; тел: (03122) 3-33-41). 

Науковий консультант: Біда Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри ортопедичної стоматології  НМАПО імені П. Л. Шупика. Офіційні опоненти: 

Потапчук Анатолій Мефодійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології 
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет», МОН України; Лабунець Василь 

Аксентійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням ортопедичної 

стоматології ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»; 

Янішен Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

ортопедичної стоматології  Харківського національного медичного університету. 

 

 

Назарчук Олександр Адамович, доцент кафедри мікробіології Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України. Назва дисертації: 

«Мікробіологічне обґрунтування використання антисептиків у опікових хворих для 

профілактики мікробних ускладнень». Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – 

мікробіологія. Спецрада Д 26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця МОЗ України (03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34; тел. (044) 234-13-91). 

Науковий консультант: Палій Гордій Кіндратович, доктор медичних наук, професор, 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 

Офіційні опоненти: Войцеховський Валерій Григорович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця МОЗ України; Климнюк Сергій Іванович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ 

України; Корнійчук Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

мікробіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

МОЗ України. 

 

 

 

 

 Новакович Мирослава Олександрівна, доцент кафедри музичної медієвістики та 

україністики, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. Назва дисертації: 

«Галицька музика габсбурзької доби (1772-1918) в контексті явища національної 

ідентичності». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада Д 

41.857.01 Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (65023, м. Одеса, 

вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-76). Науковий консультант: Кияновська Любов 

Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики 

Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Офіційні опоненти: Копиця 

Маріанна Давидівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії 

української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. 

П. І. Чайковського; Сюта Богдан Омелянович, професор, проректор з наукової роботи 

Київської академії мистецтв; Медведик Юрій Євгенович, доктор мистецтвознавства, 

професор, професор кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського 

національного університету імені І. Франка. 

 

 

 

 

Лантух Ігор Валерійович, доцент кафедри гігієни та соціальної медицини 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України. Назва дисертації: 

«Психологічна структура особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Спецрада Д 

26.453.01. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. 

МИСТЕЦТВО 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ  НАУКИ 

 

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/3685-kandydat-mystetstvoznavstva-dotsent-kafedry-muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky-vlasenko-im.html
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Паньківська, 2, т. (044) 288-33-20). Науковий консультант: Гульбс Ольга Анатоліївна, 

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Уманського державного 

педагогічного університету імені П.Г. Тичини МОН України. Офіційні опоненти: 

Карамушка Людмила Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії організаційної та соціальної психології, Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України; Яценко Тамара Семенівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри глибинної корекції та реабілітації Черкаського національного університету 

імені Б. Хмельницького МОН України; Чернявська Тетяна Павлівна, доктор психологічних 

наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова МОН України. 

 

 

 

Волинець Наталія Валентинівна, провідний науковий співробітник групи 

координації діяльності спеціалізованих вчених рад науково-дослідного інституту 

Національної академії державної прикордонної служби  України імені Богдана 

Хмельницького. Назва дисертації: «Психологія особистісного благополуччя персоналу 

Державної прикордонної служби України». Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 – 

загальна психологія, історія психології. Спецрада Д 26.453.01 Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий 

консультант: Швалб Юрій Михайлович, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

МОН України. Офіційні опоненти: Осьодо Василь Ілліч, доктор психологічних наук, 

професор, начальник гуманітарного інституту Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського МО України; Яковенко Сергій Іванович, доктор психологічних 

наук, професор, перший проректор Київського інституту сучасної психології та психотерапії; 

Паламарчук Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського МОН України. 

 

 

 

Горбик Володимир Миколайович, генеральний директор Державного підприємства 

«Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс». Назва дисертації: 

«Механізми державного управління природно-економічним потенціалом регіонів». Шифр та 

назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.891.02 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної 

політики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий 

керівник: Войтович Радмила Василівна, доктор наук з державного управління, професор, 

ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Офіційні 

опоненти: Миколайчук Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального 

інститут державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України; Іванова Тамара Вікторівна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Національного авіаційного університету; Ігнатенко Олександр Павлович, доктор наук з 

державного управління, Старший Експерт з міжвідомчої співпраці та економічного розвитку 

Проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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