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Ващенко Ольга Валеріївна, старший науковий співробітник відділу наноструктурних 

матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України. Назва дисертації: 

«Індивідуальні та спільні взаємодії компонентів лікарських препаратів з модельними 

ліпідними мембранами». Шифр та назва спеціальності – 03.00.02 – біофізика. Спецрада Д 

64.051.13 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, 

майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-61). Науковий консультант: Лисецький Лонгін 

Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу наноструктурних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН 

України. Офіційні опоненти: Трусова Валерія Михайлівна, доктор фізико-математичних 

наук, доцент, завідувач кафедри медичної фізики та біомедичних нанотехнологій 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Довбешко Галина Іванівна, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізики біологічних систем 

Інституту фізики НАН України; Лебовка Микола Іванович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної 

хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України.  

 

 

Гнатенко Христина Павлівна, старший науковий співробітник фізичного факультету, 

Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Вплив 

квантованості простору на властивості класичних і квантових систем». Шифр та назва 

спеціальності — 01.04.02 — теоретична фізика. Спецрада Д 35.051.09 Львівського 

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

(032) 239-41-22). Науковий консультант: Ткачук Володимир Михайлович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Мриглод Ігор 

Миронович, доктор фізико-математичних наук, директор Інституту фізики конденсованих 

систем НАН України; Гаврилик Олександр Михайлович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач відділу математичних методів у теоретичній фізиці Інституту 

теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України; Ткач Микола Васильович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики та 

комп’ютерного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

 

 

 

Лисенко Лариса Леонідівна, старший науковий співробітник відділу електрохімії та 

адсорбції на мінеральних сорбентах, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A. B. 

Думанського HAH України. Назва дисертації: «Колоїдно-хімічні принципи управління 

поляризаційними та електрокінетичними явищами в водних дисперсних та мембранних 

системах». Шифр та назва спеціальності – 02.00.11 – колоїдна хімія. Спецрада Д 26.183.01 

Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A. B. Думанського HAH України (03142, м. Київ, 
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бул. Академіка Вернадського, 42; тел. (044)424-01-96). Науковий консультант: Міщук 

Наталія Олексіївна, доктор хімічних наук, завідувач відділу електрохімії та адсорбції на 

мінеральних сорбентах Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН 

України. Офіційні опоненти: Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, 

професор, завідувач лабораторії електрохімії наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. 

О.О. Чуйка НАН України; Лебовка Микола Іванович, доктор фізико-математичних наук, 

професор кафедри фізико-математичних наук Національного університету «Києво-

Могилянська академія»; Кублановський Валерій Семенович, доктор хімічних наук, 

професор, завідувач відділу електрохімічного матеріалознавства та електрокаталізу 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.  

 

 

 

Беспалько Руслан Іванович, докторант кафедри землеустрою і кадастру, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Методологія 

моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі Карпатського Єврорегіону)». 

Шифр та назва спеціальності – 05.24.04 – кадастр та моніторинг земель. Спецрада Д 

26.056.09 Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, 

Повітрофлотський проспект, 31; тел. (044)249-72-51). Науковий консультант: Петраковська 

Ольга Сергіївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою і 

кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні 

опоненти: Кохан Світлана Станіславівна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Уль Анна Володимирівна, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Приходько Микола 

Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри геодезії та 

землеустрою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  

 

 

Маркіна Людмила Миколаївна, старший науковий співробітник, Науково-дослідна 

установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем». Назва дисертації: 

«Науково-методологічні основи екологічного нормування скиду зворотних вод до річкової 

системи». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 

26.880.01 Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (03035, м. 

Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Офіційні 

опоненти: Андронов Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Національного університету цивільного захисту; Мальований 

Мирослав Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та 

збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»; 

Чумаченко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій. 

 

 

Бондарчук Анатолій Сергійович, доцент кафедри електропостачання та 

енергетичного менеджменту Одеського національного політехнічного університету. Назва 

дисертації: «Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з 

використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей». Шифр та 

назва спеціальності – 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. Спецрада Д 35.052.02. 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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Національного університету «Львівська політехніка» (79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 

12; тел. (032) 258-26-01). Науковий консультант: Лежнюк Петро Дем’янович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем Вінницького 

національного технічного університету. Офіційні опоненти: Варецький Юрій Омелянович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроенергетики та систем 

управління Національного університету «Львівська політехніка», Говоров Пилип 

Парамонович, завідувач кафедри світлотехніки і джерел світла Харківського національного 

університету міського господарства, Черненко Павло Олексійович, старший науковий 

співробітник відділу моделювання електроенергетичних об'єктів та систем Інституту 

електродинаміки НАН України. 

 

 

Ковальчук Віталій Володимирович, доцент кафедри рухомого складу і колії, 

Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна. Назва дисертації: «Несуча здатність транспортних споруд із 

металевих гофрованих конструкцій в умовах експлуатації». Шифр та назва спеціальності – 

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 41.085.01 Одеської 

державної академії будівництва та архітектури (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, 

тел.(048)723-69-04). Науковий консультант: Лучко Йосип Йосипович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри будівельних конструкцій Львівського національного 

аграрного університету. Офіційні опоненти: Карпюк Василь Михайлович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних 

споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури; Лапенко Олександр 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних технологій 

будівництва Національного авіаційного університету; Мар'єнков Микола Григорович, 

доктор технічних наук, завідувач відділу автоматизації досліджень та сейсмостійкості 

будівель і споруд Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій». 

 

 

Колесніченко Сергій Володимирович, доцент кафедри «Будівельні конструкції. 

Будівлі і споруди», Донбаська національна академія будівництва і архітектури. Назва 

дисертації: «Технологічна безпека будівельних сталевих конструкцій». Шифр та назва 

спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 41.085.01 

Одеської державної академії будівництва та архітектури (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, 

тел.(048)723-69-04). Науковий консультант: Шимановський Олександр Віталійович, 

доктор технічних наук, професор, генеральний директор ТОВ «Український інститут 

сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського». Офіційні опоненти: Білик Сергій 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металевих та дерев’яних 

конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури; Кущенко 

Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

будівельних конструкцій та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля 

Національного університету «Львівська політехніка»; Семко Олександр Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».  

 

Антонов Євген Євгенович, старший науковий співробітник відділу систем оптичної 

реєстрації інформації, Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук 

(НАН) України. Назва дисертації: "Методи математичного моделювання мікрорельєфних 

спеціалізованих структур для світлоповертання та рефракції променів світла". Шифр та назва 
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спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада 

Д 26.002.02 Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського" (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). 

Науковий консультант: Петров Вячеслав Васильович, доктор технічних наук, професор, 

директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Офіційні опоненти: Мохор 

Володимир Володимирович,  доктор технічних наук, професор, директор Інституту 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України; Лисенко Володимир 

Сергійович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник 

Відділу функціональних матеріалів і структур Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. 

Лашкарьова НАН України; Богданов Олександр Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Університету митної 

справи та фінансів МОН України. 

 

Цуркан Олег Васильович, директор, Ладижинський коледж Вінницького 

національного аграрного університету. Назва дисертації: «Вібромеханічна інтенсифікація 

сушіння насіння баштанних культур у процесі післязбиральної обробки». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

Спецрада Д 27.358.01 Національного наукового центру «Інститут механізації та 

електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України 

(08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11; тел. (04571) 31-

100). Науковий консультант: Калетнік Григорій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор,  завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії Вінницького національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Мельник 

Віктор Іванович, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи Харківського 

національного технічного університету імені Петра Василенка; Мироненко Валентин 

Григорович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник 

Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського 

господарства» Національної академії аграрних наук України; Дідух Володимир Федорович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аграрної інженерії Луцького 

національного технічного університету. 

 

 

Бєгун Василь Васильович, завідувач відділу інтегрованих автоматизованих систем 

спеціального призначення, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. 

Назва дисертації: «Методологічні основи інформаційної технології управління безпекою на 

основі ризик-орієнтованого підходу». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні 

технології. Спецрада Д 26.204.01 Інституту проблем математичних машин і систем НАН 

України (03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 42; тел. (044) 526-24-97). Науковий 

консультант: Литвинов Віталій Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету 

МОН України. Офіційні опоненти: Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу Навчально-

наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Снитюк 

Віталій Євгенович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних 

технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України; 

Турос Олена Ігорівна, доктор медичних наук, професор, керівник відділу гігієни 

оточуючого середовища, завідувач лабораторії якості повітря Інституту громадського 

здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України. 
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Ковбаса Сергій Миколайович, доцент кафедри автоматизації електромеханічних 
систем та електроприводу, Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Розвиток теорії 
бездавачевого векторного керування електромеханічними системами з асинхронними 
двигунами». Шифр та назва спеціальності – 05.09.03 – електротехнічні комплекси та 
системи. Спецрада Д 26.002.20 Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-82-62). Науковий консультант: Пересада Сергій Михайлович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Чорний Олексій Петрович, доктор технічних наук, 
професор, директор Навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і 
систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського; Щур Ігор Зенонович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри електромехатроніки і комп'ютеризованих електромеханічних систем Інституту 
енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка»; 
Волков Ігор Володимирович,  доктор технічних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів Інституту 
електродинаміки НАН України. 

 

 

Гриджук Ярослав Степанович, доцент кафедри технічної механіки, Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу. Назва дисертації: «Розвиток 

наукових основ інжинірингу динамічних процесів трубних та штангових колон при бурінні 

та експлуатації свердловин». Шифр та назва спеціальності – 05.05.12 – машини нафтової та 

газової промисловості. 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 консультант: Чудик Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу. Офіційні опоненти: Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка; Судаков Андрій Костянтинович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазової інженерії та буріння 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Кунцяк Ярослав 

Васильович, доктор технічних наук, доцент, генеральний директор ПрАТ «Науково-

дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту». 

 

Проскурнін Олег Аскольдович, старший науковий співробітник, Науково- дослідна 

установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем». Назва дисертації: 

«Науково-методологічні основи екологічного нормування скиду зворотних вод до річкової 

системи». Шифр та назва спеціальності - 21.06.01 - екологічна безпека. Спецрада Д 26.880.01 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, вул. 

Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий консультант 

– . Офіційні опоненти: Андронов Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Національного університету цивільного захисту; 

Мальований Мирослав Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська 

політехніка»; Чумаченко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий 
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співробітник, завідувач кафедри інформаційних систем Національного університету 

харчових технологій. 

 

 

 

Малюга Володимир Миколайович, доцент кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва 

дисертації: «Фітомеліоративні основи функціонування захисних лісонасаджень на яружно-

балкових землях рівнинної частини України». Шифр та назва спеціальності: 06.03.01  

«Лісові культури та фітомеліорація». Спецрада Д 26.004.09 Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15;  

тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант: Пилипенко Олексій Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор. Офіційні опоненти: Гайда Юрій Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту 

природокористування Тернопільського національного економічного університету; 

Распопіна Світлана Петрівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, завідувач кафедри лісових культур і меліорацій Харківського національного 

аграрного університету імені В. В. Докучаєва; Лавров Віталій Васильович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри загальної екології та 

екотрофології Білоцерківського національного аграрного університету. 

 

 

Биндич Тетяна Юріївна, старший науковий співробітник групи дистанційного 

зондування грунтового покриву лабораторії охорони грунтів від ерозії Національного 

наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Назва 

дисертації: «Діагностика та параметризація латеральної неоднорідності ґрунтів на основі 

даних багатоспектрального космічного сканування». Шифр та назва спеціальності - 06.01.03 

– агрогрунтознавство і агрофізика. Спецрада Д 64.354.01 Національного наукового центру 

«Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (61024, м. Харків, 

вул. Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий консультант: Мірошниченко Микола 

Миколайович, доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи 

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. 

Соколовського». Офіційні опоненти: Ачасов Андрій Борисович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та 

геоінформатики Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

Ткаченко Микола Адамович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру 

«Інститут землеробства НААН»; Тонха Оксана Леонідівна, доктор сільськогосподарських 

наук, доцент, декан агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

 

 

Дегодюк Станіслав Едуардович, завідувач відділу агрохімії Національного наукового 

центру «Інститут землеробства НААН». Назва дисертації: «Агрохімічні та агроекологічні 

основи відтворення родючості ґрунтів в системах землеробства Полісся і Лісостепу 

України». Шифр та назва спеціальності - 06.01.04 – агрохімія. Спецрада Д 64.354.01 

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського» (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий 

консультант: Мазур Генріх Адольфович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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головний науковий співробітник відділу агроґрунтознавства Національного наукового 

центру «Інститут землеробства НААН». Офіційні опоненти: Іваніна Вадим Віталійович, 

доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач лабораторії аналітичних досліджень та 

вегетаційних дослідів Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН; 

Крамарьов Сергій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри агрохімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету; Польовий 

Володимир Мефодійович, доктор сільськогосподарських наук, професор,  директор 

Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН.  

 

 

 

Колтунович Олександр Сергійович, голова підкомітету з питань державної 

економічної політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, 

народний депутат України. Назва дисертації: «Державне регулювання модернізації 

водогосподарського комплексу України». Шифр та назва спеціальності: 08.00.03 – економіка 

та управління національним господарством. Спецрада  Д 26.350.01 Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 

258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Лупенко Юрій Олексійович, доктор 

економічних наук, професор,  директор Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки» НААН України. Офіційні опоненти: Левковська Людмила Володимирівна, 

доктор економічних наук, завідувач відділу економічних проблем водокористування 

Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України»; Могильний Олексій Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-трудових 

відносин, розвитку та аналітики статистичної звітності сільських територій Науково-

дослідного інституту продуктивності АПК Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України; Ковшун Наталія Едуардівна, доктор економічних наук, 

доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного 

університету водного господарства та природокористування МОН України. 

 

 

Зварич Ірина Ярославівна, докторант кафедри міжнародної економіки, 

Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: «Парадигма 

глобальної інклюзивної циркулярної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – 

світове господарство і міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 58.082.01 

Тернопільського національного економічного університету (46009, м. Тернопіль, 

вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант: Іващук Ірина Олегівна, 

доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту міжнародних 

економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Тернопільського національного економічного 

університету. Офіційні опоненти: Стукало Наталія Вадимівна, доктор економічних наук, 

професор, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; 

Орєхова Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної, соціальної роботи та міжнародної співпраці Донецького національного 

університету імені Василя Стуса; Борзенко Олена Олександрівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач сектором міжнародних фінансових досліджень ДУ “Інститут 

економіки та прогнозування Національної академії наук України”. 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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Мостова Анастасія Дмитрівна, доцент кафедри міжнародного маркетингу, ВНЗ 

«Університет імені Альфреда Нобеля». Назва дисертації: «Стратегія забезпечення 

продовольчої безпеки держави: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності 

– 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 79.051.04 

Чернігівського національного технологічного університету (14035, м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103). Науковий консультант: Гуторов Андрій 

Олександрович, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

організації менеджменту, публічного управління та адміністрування ННЦ «Інститут аграрної 

економіки». Офіційні опоненти: Гарафонова Ольга Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; Покатаєва Ольга Вікторівна, доктор економічних 

наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Класичного 

приватного університету; Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, 

професор, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та 

інновацій. 

 

 

Пустовойт Олег Валентинович, провідний науковий співробітник відділу 

секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». Назва дисертації: «Інституційна обумовленість циклів 

економічного зростання». Шифр та назва спеціальності – 08.00.01 – економічна теорія та 

історія економічної думки. Спецрада Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-12-

34). Науковий консультант: Небрат Вікторія Василівна, доктор економічних наук, 

завідувач відділу Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 

Офіційні опоненти: Лагутін Василь Дмитрович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного 

торговельно-економічного університету; Филюк Галина Михайлівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Москаленко Олександра Миколаївна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».  

 

 

Ревко Альона Миколаївна, доцент кафедри соціальної роботи, Чернігівський 

національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України. Назва 

дисертації: «Соціогуманітарний простір та його вплив на розвиток регіональних 

господарських систем». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка. Спецрада Д 79.051.01 Чернігівського національного 

технологічного університету Міністерства освіти і науки України (14035, м. Чернігів, вул. 

Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103). Науковий консультант: Бутко Микола Петрович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і державної служби 

Чернігівського національного технологічного університету. Офіційні опоненти: Данилишин 

Богдан Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри регіоналістики 

і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

Новіков Валерій Миколайович, доктор економічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України, Тульчинська Світлана 

Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і 

підприємництва, НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
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Романова Анна Анатоліївна, старший викладач кафедри туризму, Чернігівський 

національний технологічний університет. Назва дисертації: «Стратегія економічного 

розвитку туристичної індустрії України в умовах глобалізації». Шифр та назва спеціальності 

– 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 79.051.04 

Чернігівського національного технологічного університету (14035, м. Чернігів, 

вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий консультант: Шкарлет Сергій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, ректор Чернігівського національного 

технологічного університету. Офіційні опоненти: Басюк Дарія Іванівна, доктор 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, готельно-ресторанного бізнесу та 

аграрного консалтингу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України; Покатаєва Ольга Вікторівна, доктор економічних наук, професор, перший 

проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Класичного приватного університету; 

Черниш Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

туризму та адміністрування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка». 

 

 

Сакун Олександра Сергіївна, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 

та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет. Назва дисертації: 

«Формування інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки України». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету (14035, 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий консультант: Маргасова 

Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Чернігівського національного технологічного університету. Офіційні опоненти: Гальцова 

Ольга Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної 

економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного 

університету; Затонацька Тетяна Георгіївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Захарін Сергій Володимирович, доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник, директор ГО «Науково-дослідний інститут економічного розвитку». 

 

 

Хуторна Мирослава Емілівна, доцент кафедри фінансів та банківської справи 

Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу 

«Університет банківської справи». Назва дисертації: «Забезпечення фінансової стабільності 

кредитних установ». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Спецрада Д 26.883.01 Державного вищого навчального закладу «Університет банківської 

справи» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). Науковий консультант: 

Барановський Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». 

Офіційні опоненти: Довгань Жанна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри банківського бізнесу Тернопільського національного економічного 

університету; Коваленко Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету; 

Чмутова Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

банківської справи і фінансових послуг Харківського національного економічного 

університету ім. С. Кузнеця. 

 

Шамборовський Григорій Олегович, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: 
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«Закономірності досягнення добробуту населення в умовах трансформації міжнародних 

інтеграційних об’єднань». 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: Філіпенко Антон Сергійович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Лібанова Елла Марленівна, доктор економічних наук, професор, 

директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені Михайла 

Птухи; Сіденко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного 

університету; Якубовський Сергій Олексійович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського 

національного університету імені Іллі Мечникова. 

 

 

Завгородній Андрій Володимирович, завідувач кафедри економіки та інформаційних 

технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». Назва дисертації: 

«Зовнішньоекономічні пріоритети сталого розвитку агропродовольчого виробництва 

Причорноморського регіону». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 41.088.05 Одеської національної 

академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). 

Науковий консультант: Скупський Руслан Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри підприємництва, управління та адміністрування 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». Офіційні опоненти: Чорний Роман Степанович, 

доктор економічних наук, професор, директор Нововолинського навчально-наукового 

інституту економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного 

університету; Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; 

Мудрак Руслан Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки Уманського національного університету садівництва. 

 

 

Крамаренко Ірина Сергіївна, декан факультету права та соціально освітніх технологій, 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». Назва дисертації: «Регіональний розвиток 

інвестиційного потенціалу в умовах структурних трансформацій економіки». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 

41.088.05 Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. 

Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант: Іртищева Інна Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Войт Сергій 

Миколайович, доктор економічних наук, генеральний директор ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», м. Дніпропетровськ; Стройко 

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

та менеджменту Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського; 

Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор 

Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, м.Одеса. 
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Гальченко Максим Сергійович, директор Інституту обдарованої дитини НАПН 

України. Назва дисертації: «Потенціал творчого мислення у викликах глобального світу 

(соціально-філософський аналіз)». Шифр та назва спеціальності – 09.00.03 – соціальна 

філософія та філософія історії. Спецрада  Д 41.053.02 Державного закладу 

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

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

консультант: Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Попков Василь Васильович, 

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова; Бойко Анжела Іванівна, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри філософських та політичних наук 

Черкаського державного технологічного університету; Скринник Зоя Едуардівна, доктор 

філософських наук, професор кафедри менеджменту та соціальних наук Львівського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». 

 

 

 

 

Білих Олександр Петрович, доцент кафедри української мови, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

(м. Кропивницький). Назва дисертації: «Українська редакція церковнослов’янської мови 

кінця XVI–XVII ст.: проблеми інтерференції та морфологічного унормування». Шифр та 

назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 08.051.05 Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; 

тел. (056) 374-98-00).  Офіційні опоненти: Мойсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних 

наук, професор, завідувач кафедри української мови Житомирського державного 

університету імені Івана Франка; Ніка Оксана Іванівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Поповський Анатолій Михайлович, 

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

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

 

 

Мельник Володимир Петрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту інтелектуальної 

власності та права. Назва дисертації: «Соціальний захист осіб з інвалідністю: теоретико-

правові проблеми». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право 

соціального забезпечення. Спецрада Д 26.001.46 Київський національний університет імені 

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

Науковий консультант: Костюк Віктор Леонтійович, доктор юридичних наук, доцент. 

Офіційні опоненти: Андріїв Василь Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ  

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ  

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ  
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професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Клемпарський Микола 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових 

дисциплін та міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України; Дрозд 

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

ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Прощаєв Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри суспільно-політичних та правових дисциплін Академії зовнішньої розвідки України. 

Назва дисертації: «Розвідувальні органи в системі державної влади: конституційно-правове 

дослідження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

право. Спецрада Д 26.062.16 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, 

проспект Космонавта Комарова,1, НАУ; тел. (044) 406-70-35). Науковий консультант: 

Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, декан факультету 

міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: 

Костицький Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Ярмиш Олександр Назарович, доктор юридичних наук, професор, 

головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України; Батанов 

Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

 

 

Матвійчук Анатолій Васильович, доцент кафедри правосуддя Державний 

університет інфраструктури та технологій. Назва дисертації: «Механізм адміністративно-

правового забезпечення державної регуляторної політики». 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 

консультант: Курко Микола Нестерович, доктор юридичних наук, професор,  ректор  

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; Пєтков Сергій Валерійович, доктор 

юридичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Університету 

імені Альфреда Нобеля; Ігонін Руслан Владиславович, доктор юридичних наук, професор, 

керівник Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

 

Мельник Сергій Миколайович, начальник Військово-юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади організації і функціонування суб’єктів військового 

управління в системі забезпечення національної безпеки і оборони України». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 64.051.28 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

(61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник: 

Кагановська Тетяна Євгеніївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

державно-правових дисциплін Харківського національного університету  
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імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки 

Університету державної фіскальної служби України; Гуржій Тарас Олександрович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та 

інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету; 

Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-

наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

   

 

Григор’єва Христина Антонівна, докторант кафедри  аграрного, земельного та 

екологічного права, Національний університет «Одеська юридична академія». Назва 

дисертації: «Концептуальні засади правового регулювання державної підтримки сільського 

господарства в Україні». Шифр та назва спеціальності 12.00.06. – земельне право; аграрне 

право; екологічне право; природоресурсне право. Спецрада Д 41.086.04 Національного 

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

тел. (048) 719-88-01). Науковий консультант: Харитонова Тетяна Євгенівна, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Національного університету «Одеська юридична 

академія».  Офіційний опоненти: Єрмоленко Володимир Михайлович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені 

академіка Василя Зіновійовича Янчука Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Носік Володимир Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Статівка Анатолій 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та 

аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 

 

Підгородинський Вадим Миколайович, проректор з питань навчально-інноваційної 

діяльності, Національний університет «Одеська юридична академія». Назва дисертації: «Злочини 

проти честі та гідності особи (теоретичне порівняльно-правове дослідження)». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

Спецрада Д 41.884.04 Одеського державного університету внутрішніх справ (65014, м. Одеса, 

вул. Успенська,1; тел. (048) 702-50-61). Науковий консультант: Стрельцов Євген Львович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права Національного 

університету «Одеська юридична академія». Офіційні опоненти: Лихова Софія Яківна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу Юридичного 

факультету Національного авіаційного університету; Блага Алла Борисівна, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Чуваков Олег 

Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права, 

кримінального процесу і криміналістики Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова. 

 

 

 

 

 

Ільєнко Олена Львівна, завідувач кафедри іноземних мов Харківського 

національного університету міського господарства. Назва дисертації: «Теоретико-методичні 

засади професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки у технічному університеті». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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методика професійної освіти. 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 консультант: Гриньова Валентина 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової і 

професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. Офіційні опоненти: Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних 

наук, професор, перший заступник директора Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти»; Колбіна Тетяна Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Набока Ольга Георгіївна, 

доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Державний вищий навчальний 

заклад «Донбаський державний педагогічний університет».  

 

 

  Шевченко Юлія Михайлівна, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації: 

«Теоретико-методичні засади готовності студентів вищих навчальних закладів до духовно-

морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.07 – теорія і методика виховання. Спецрада Д 29.051.06 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93400, 

м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 59-а; тел. 06452-403-42). Науковий консультант: 

Москальова Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор із наукової 

роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. Офіційні опоненти: Помиткін Едуард Олександрович, доктор 

психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; 

Роганова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради; Тюріна Тамара Георгіївна, доктор 

педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних 

та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

 

 

Вовк Валерій Анатолійович, лікар-хірург хірургічного відділення КНП «Обласна 

клінічна лікарня», м. Харків. Назва дисертації: «Оптимізація заходів хірургічного лікування 

холангіту та його ускладнень». 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, професор, директор ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії 

ім. В.Т. Зайцева НАМН України". Офіційні опоненти: Велигоцький Микола Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри торако-абдомінальної хірургії 

Харківської медичної академії післядипломної освіти; Ничитайло Михайло Юхимович, 

доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу хірургії 

підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ДУ 

«Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України»; 

Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної 

хірургії ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет». 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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 Кравець Ольга Вікторівна, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та 

медицини невідкладних станів ФПО, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України». Назва дисертації: «Оптимізація периопераційної інфузійної терапії при 

невідкладних хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини». 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: Клигуненко Олена 

Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології, 

інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України». Офіційні опоненти: Підгірний Ярослав Михайлович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України; 

Черній Володимир Ілліч, доктор медичних наук, професор, головний науковий 

співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ “Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами; Дубров Сергій 

Олександрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та 

інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ 

України. 

 

 

Габрієлян Артур Володимирович, завідуючий відділом трансплантації та хірургії 

серця, Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. 

Шалімова» НАМН України. Назва дисертації: «Комплексна корекція насосної функції серця 

у хворих з хронічною серцевою недостатністю, які знаходяться в листі очікування 

трансплантації серця». Шифр та назва спеціальності  14.01.08 – трансплантологія та штучні 

органи. Спецрада  Д 26.561.01 Державної установи «Національний інститут хірургії та 

трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв 

Севастополя, 30; тел. (044)454-20-50). Науковий консультант: Усенко Олександр 

Юрійович, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи «Національний 

інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України. Офіційні 

опоненти: Никоненко Олександр Семенович, доктор медичних наук, професор, ректор 

Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; 

Руденко Костянтин Володимирович, доктор медичних наук, заступник директора з 

лікувально-координаційної роботи Державної установи «Національний інститут серцево-

судинної хірургії імені  М. М. Амосова» НАМН України; Воронков Леонід Георгійович, 

доктор медичних наук, професор, завідуючий відділом серцевої недостатності Державної 

установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка  

М. Д. Стражеска» НАМН України. 

 

 

 

 

 

Добровольська Наталія Анатоліївна, завідувач загальновузівської  кафедри фізичного 

виховання, спорту та здоров’я людини, Таврійський національний університет імені  В. І. 

Вернадського. Назва дисертації: «Соціально-психологічні основи становлення обдарованої 

особистості». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; 

тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант: Завацька Наталія Євгенівна,  доктор 

ПСИХОЛОГІЧНІ  НАУКИ 
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психологічних наук, професор, завідувач кафедри  практичної психології та соціальної 

роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Офіційні 

опоненти:  Ващенко Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету; 

Михайлишин Уляна Богданівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології Ужгородського національного університету. 

 

 

 

Худоба Олександра Василівна, доцент кафедри регіонального управління та 

місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Назва дисертації: 

“Державна політика забезпечення права на охорону здоров’я хворих на деменцію в Україні: 

механізми формування та реалізації”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02  механізми 

державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного 

захисту України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий 

консультант: Сушинський Олександр Іванович, доктор наук з державного управління, 

професор, перший заступник директора Львівського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Офіційні опоненти: Рингач Наталія Олександрівна, доктор наук з державного управління, 

професор, головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень 

імені М.В. Птухи НАН України; Карамишев Дмитро Васильович, доктор наук державного 

управління, професор, перший заступник директора Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України; Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, доцент, 

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.  

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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