
16.06.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

Сотніков  Андрій  Геннадійович,  докторант  Національного  наукового  центру
«Харківський  фізико-технічний  інститут»  НАН  України.  Назва  дисертації:
«Першопринципні та середньопольові теоретичні підходи до опису близькокритичних явищ
у квантових газах». Шифр та назва спеціальності – 01.04.02 – теоретична фізика. Спецрада
Д 64.845.02 Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН
України (61108, м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-35-30). Науковий консультант:
Слюсаренко  Юрій  Вікторович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач
відділу  статистичної  фізики  і  квантової  теорії  поля  Інституту  теоретичної  фізики  імені
О.І. Ахієзера  Національного  наукового  центру  «Харківський  фізико-технічний  інститут»
НАН України. Офіційні опоненти:  Ямпольський Валерій Олександрович, доктор фізико-
математичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики
Інституту радіофізики та електроніки імені  О.Я. Усикова НАН України;  Ходусов Валерій
Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики ядра та
високих  енергій  імені  О.І. Ахієзера  Харківського  національного  університету  імені
В.Н. Каразіна  МОН  України;  Шевченко  Сергій  Миколайович,  доктор  фізико-
математичних  наук,  старший  науковий  співробітник,  завідувач  відділу  надпровідних  і
мезоскопічних структур Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна
НАН України.

Бушуєв  Денис  Антонович,  доцент  кафедри  інформаційних  технологій  Київського
національного університету будівництва і архітектури МОН України, м. Київ.  Назва дисертації
«Імунні механізми управління проектами розвитку організацій в умовах кризи».  Шифр та назва
спеціальності – 05.13.22 – Управління  проектами  та  програмами.  Спецрада –  Д  26.056.01
Київського національного університету будівництва і архітектури, МОН України. (03037, м. Київ-
37, просп.  Повітрофлотський,  31,  (044) 241-55-07).  Науковий консультант: Цюцюра Світлана
Володимирівна  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  інформаційних
технологій  Київського  національного університету будівництва і  архітектури  МОН України.
Офіційні  опоненти: Биков  Валерій  Юхимович доктор  технічних  наук,  професор,  директор
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національна академія педагогічних наук
України;  Чернов  Сергій  Костянтинович,  завідувач  кафедри  управління  проектами
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, МОН України; Зачко
Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри права та менеджменту у
сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС
України.

Цюцюра  Микола  Ігорович,  доцент  кафедри  інформаційних  технологій  Київського
національного університету будівництва і архітектури МОН України, м. Київ. Назва дисертації –
«Інформаційні  технології  гармонізації  зрівноваженого  освітнього  простору».  Шифр  та  назва
спеціальності – 05.13.06 – Інформаційні  технології.  Спецрада –  Д  26.056.01 Київського
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національного  університету  будівництва  і  архітектури,  МОН  України.  (03037,  м. Київ-037,
Повітрофлотський пр., 31 (044) 241-55-07). Науковий консультант: Бушуєв Сергій Дмитрович,
доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  управління  проектами  Київського
національного університету будівництва і архітектури МОН України. Офіційні опоненти: Биков
Валерій  Юхимович доктор  технічних  наук,  професор,  директор  Інституту  інформаційних
технологій і  засобів навчання Національна академія педагогічних наук України;  Бідюк Петро
Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного
аналізу ННК «ІПСА» Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут»;  Дорош  Марія  Сергіївна доктор  технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
інформаційних технологій  і  програмної інженерії  Чернігівського національного технологічного
університету, МОН України.

Чернова Людмила Сергіївна,  доцент кафедри інформаційних управляючих систем
та технологій,  Національний університет  кораблебудування  ім.  адмірала  Макарова.  Назва
дисертації:  «Форсайт-орієнтована  методологія  стратегічного  управління  програмами
розвитку». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління проектами та програмами.
Спецрада  Д  41.052.09  Одеського  національного  політехнічного  університету  (65044,  м.
Одеса,  пр.  Шевченка,  1;  тел.  (048)  705-85-77).  Науковий  консультант:  Харитонов Юрій
Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,  декан  факультету  морської
інфраструктури  Національного  університету  кораблебудування  ім.  адмірала  Макарова.
Офіційні  опоненти:  Бушуєва  Наталія  Сергіївна, доктор  технічних  наук,  професор,
професор  кафедри  управління  проектами  Київського  національного  університету
будівництва і архітектури;  Руденко Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор,
професор  кафедри  управління  логістичними  системами  та  проектами,  ректор  Одеського
національного морського університету; Данченко Олена Борисівна, доктор технічних наук,
доцент, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського
державного технологічного університету.

Ткаченко  Віктор  Миколайович,  провідний  науковий  співробітник,  Національний
історико-етнографічний заповідник «Переяслав». Назва дисертації: «Писанкарство в Україні:
історіографічний дискурс  кінця  ХІХ – початку  ХХІ ст.». Шифр та  назва  спеціальності  –
07.00.06 – історіографія,  джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Спецрада Д
73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м.
Черкаси,  бульвар Шевченка,  81,  тел. (0472)  35-28-50.  Науковий консультант:  Демуз Інна
Олександрівна,  доктор історичних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу
науково-методичної  роботи  та  реферування  Національної  наукової  сільськогосподарської
бібліотеки  Національної  академії  аграрних  наук  України.  Офіційні  опоненти:  Глушко
Михайло  Степанович,  доктор  історичних  наук,  професор,  професор  кафедри  етнології
Львівського  національного  університет  імені  Івана  Франка;  Калакура  Ярослав
Степанович, доктор  історичних  наук,  професор,  професор  кафедри  архівознавства  та
спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса
Шевченка; Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
спеціальних  історичних  дисциплін  та  правознавства  Житомирського  державного
університету імені Івана Франка.

Ковальова Наталія Анатоліївна, доцент кафедри філософії та українознавства, ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет».  Назва дисертації:  «Селянська
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революція  в  Наддніпрянській  Україні  (1902 – 1922 рр.)».  Шифр та назва  спеціальності  –
07.00.01 – історія України. Спецрада Д 73.053.01 Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького (18031,  м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, тел. (0472) 35-28-
50.  Науковий  консультант:  Корновенко  Сергій  Валерійович,  доктор  історичних  наук,
професор,  професор  кафедри   інтелектуальної  власності  та  цивільно-правових  дисциплін
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти:
Тригуб  Олександр  Петрович,  доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
міжнародних  відносин  та  зовнішньої  політики  Чорноморського  державного  університету
ім. П. Могили;  Федьков Олександр Миколайович,  доктор  історичних  наук,  професор,
професор  кафедри  архівознавства,  спеціальних  історичних  та  правознавчих  дисциплін
Кам’янець-Подільського  національного  університету  ім. І. Огієнка;  Темірова  Надія
Романівна, доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  спеціальних  галузей
історичної науки Донецького національного університету ім. В. Стуса.

Капленко Галина Вікторівна,  доцент кафедри економіки та публічного управління,
Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка.  Назва  дисертації:  «Теоретико-
методологічні засади регулювання ринку споживчих товарів 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: Руденко  Ольга  Мстиславівна,  доктор  наук  з  державного  управління,
професор,  професор  кафедри  публічного  управління  та  менеджменту  організацій
Чернігівського  національного  технологічного  університету.  Офіційні  опоненти:  Бутенко
Наталія Василівна,  доктор економічних наук, доцент,  професор кафедри  підприємництва
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка; Гарафонова  Ольга
Іванівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  менеджменту  ДВНЗ
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»;  Філиппова
Світлана  Валеріївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  директор  Інституту  бізнесу,
економіки  та  інформаційних  технологій  Одеського  національного  політехнічного
університету.

Негода Юлія Володимирівна, доцент кафедри фінансів Національного університету
біоресурсів  і  природокористування  України.  Назва  дисертації:  «Трансформаційні
перетворення економіки аграрного сектору України». Шифр та назва спеціальності: 08.00.03
–  економіка  та  управління  національним  господарством.  Спецрада  Д 26.142.03
Міжрегіональна академія управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел.
(044) 490-95-00). Науковий консультант: Дацій Олександр Іванович, доктор економічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів,  банківської  та  страхової  справи
Міжрегіональної  академії  управління  персоналом.  Офіційні  опоненти:  Скидан  Олег
Васильович,  доктор  економічних  наук,  професор,  ректор  Поліського  національного
університету, м. Житомир; Ульянченко Олександр Вікторович, доктор економічних наук,
професор,  ректор Харківського національного  аграрного університету ім.  В.В.  Докучаєва;
Лаврук  Віталій  Валерійович,  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
фінансів,  банківської  справи,  страхування та електронних платіжних систем Подільського
державного аграрно-технічного університету, м. Кам'янець-Подільський.

3

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-ekonomiki/kafedra-bank-strahovoi-spravi.html


16.06.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

Пінчук Аліна  Олександрівна,  директор  Навчально-наукового  інституту  економіки,
Чернігівський  національний  технологічний  університет.  Назва  дисертації:  «Стратегія
забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації  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: Кармазіна Наталія Вячеславівна, доктор економічних наук, доцент, доцент
кафедри  обліку  і  оподаткування  Таврійського  національного  університету  імені  В.І.
Вернадського.  Офіційні  опоненти:  Вдовенко  Наталія  Михайлівна, доктор  економічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  глобальної  економіки  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України;  Гальцова  Ольга  Леонідівна, доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  національної  економіки,  маркетингу  та
міжнародних економічних відносин Класичного приватного університету; Сафонов Юрій
Миколайович,  доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України,
заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Павлов Владислав Владиславович, генеральний директор, АФ ТОВ Консалтінг Лтд.
Назва  дисертації: «Стратегічні  вектори розвитку  національної  економіки  на  інноваційних
засадах». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством.  Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія
управління» (03151, м.Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник:
Гончаров  Юрій  Вікторович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
менеджменту  ПВНЗ  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка
Степана Дем'янчука». Офіційні опоненти: Диха Марія Василівна, доктор економічних наук,
професор,  професор  кафедри  економіки  підприємства  і  підприємництва,  Хмельницький
національний  університет;  Алькема  Віктор  Григорович,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  управлінських  технологій,  ВНЗ  «Університет  економіки  та
права «КРОК», Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, академік
НАН  України,  директор,  Інститут  економіки  промисловості  Національної  академії  наук
України.

Філіппов  Володимир  Юрійович, доцент  кафедри  менеджменту  Одеського
національного  політехнічного  університету  Міністерства  освіти  і  науки  України.  Назва
дисертації:  «Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва за  імперативами
сталого розвитку в інформаційно-інноваційній економіці».  Шифр та назва спеціальності –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада Д 41.051.11 Одеського національного університету імені  І.  І.  Мечникова (65082,
м. Одеса,  вул.  Дворянська,  2,  тел.  (048)  723-82-93).  Науковий  консультант:  Ковтуненко
Ксенія  Валеріївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
зовнішньоекономічної  та  інноваційної  діяльності Одеського  національного  політехнічного
університету  Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти:  Масленніков Євген
Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інновацій
Одеського  національного  університету  імені  І.  І.  Мечникова Міністерства  освіти  і  науки
України;  Мних Ольга Богданівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри
маркетингу  і  логістики  Національного  університету  «Львівська  політехніка» Міністерства
освіти  і  науки  України;  Пилипенко  Андрій  Анатолійович,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  обліку  та  бізнес-консалтингу  Харківського  національного
економічного університету імені Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України.
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Шульга  Світлана  Володимирівна,  доцент  кафедри  аудиту  та  підприємництва,
Національна  академія  статистики,  обліку  та  аудиту.  Назва  дисертації: «Аудиторська
діяльність  в  Україні  в  умовах  євроінтеграції:  теорія,  методологія,  організація». Шифр та
назва  спеціальності –  08.00.09  –  бухгалтерський  облік,  аналіз  та  аудит (за  видами
економічної діяльності).  Спецрада Д 26.870.01 Національної академії статистики, обліку та
аудиту (04107,  м.  Київ,  вул.  Підгірна,  1;  тел.  (044)  484-49-41). Науковий  консультант:
Лубенченко  Ольга  Едуардівна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
аудиту  та  підприємництва  Національної  академії  статистики,  обліку  та  аудиту.  Офіційні
опоненти: Антонюк  Олена  Ростиславівна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор
кафедри  державного  управління,  документознавства  та  інформаційної  діяльності
Національного  університету  водного  господарства  та  природокористування;  Крутова
Анжеліка  Сергіївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів,
аналізу  та  страхування  Харківського  державного  університету  харчування  та  торгівлі;
Петрик Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Івахненко Ірина Сергіївна, професор кафедри менеджменту в будівництві, Київський
національний  університет  будівництва  і  архітектури.  Назва  дисертації:  «Методологія  та
інструментарій стратегічного інноваційного девелопменту будівельних підприємств». Шифр
та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка та  управління підприємствами  (за  видами
економічної  діяльності).  Спецрада  Д 26.056.10  Київського  національного  університету
будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-
80). Науковий  консультант:  Лич  Володимир  Миколайович,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  економічної  теорії,  обліку  та  оподаткування  Київського
національного університету будівництва і  архітектури.  Офіційні  опоненти: Отенко Ірина
Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри міжнародного бізнесу і
економічного аналізу  Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця; Білоусов Олексій  Михайлович,  доктор  економічних  наук,  професор, завідувач
кафедри  міжнародних  економічних  відносин  та  економічної  теорії  Заклад  вищої  освіти
«Міжнародний університет бізнеса і права»; Грозний Ігор Сергійович, доктор економічних
наук,  професор, професор  кафедри  управління  персоналом   і  маркетингу  Запорізького
національного університету.

Рижаков  Дмитро  Андрійович,  доцент  кафедри  економіки  будівництва,  Київський
національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Стратегія розвитку
підприємств-стейкхолдерів  будівництва  на  засадах  сервеїнгу:  методологія  та  прикладний
інструментарій».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04 –  економіка  та  управління
підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 26.056.10  Київського
національного університету будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м.
Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий консультант:  Куліков Петро Мусійович, доктор
економічних наук, професор, ректор Київського національного університету будівництва і
архітектури.  Офіційні  опоненти: Отенко  Василь  Іванович,  доктор  економічних  наук,
професор, професор  кафедри  менеджменту  і  бізнесу Харківського  національного
економічного університету імені Семена Кузнеця; Поповиченко Ірина Валеріївна, доктор
економічних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри  економіки  та  підприємництва  ДВНЗ
«Придніпровська державна академія  будівництва та  архітектури»;  Смерічевський Сергій
Францович доктор  економічних  наук,  професор, завідувач  кафедри  маркетингу
Національного авіаційного університету.
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Бориченко Катерина Валеріївна, доцент кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення, Національний університет «Одеська юридична академія». Назва 
дисертації: «Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист». Шифр та назва
спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Спецрада Д 
41.086.03 Національного університету «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і 
науки України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719 88 01). Науковий 
консультант: Чанишева Галія Інсафівна, доктор юридичних наук, професор, декан 
соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 
Офіційні опоненти: Андріїв Василь Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського 
національного університет імені Тараса Шевченка; Синчук Світлана Миколаївна, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри соціального права юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка; Шумило Михайло 
Миколайович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник 
правового управління (ІV) департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.

Коміссаров  Сергій  Анатолійович,  проректор,  Дніпропетровський  Державний
університет  внутрішніх  справ.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правове   забезпечення
публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід». 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:  Пєтков  Сергій  Валерійович, доктор  юридичних  наук,  професор,  перший
проректор  з  науково-педагогічної  роботи  Університету  імені  Альфреда  Нобеля.  Офіційні
опоненти:  Манжула  Андрій  Андрійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор
кафедри  галузевого  права  та  правоохоронної  діяльності   Центральноукраїнського
державного  педагогічного  університету  імені  Володимира  Винниченка;  Дрозд  Олексій
Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури
Національної  академії  внутрішніх  справ; Терещук  Олександр  Дмитрович, доктор
юридичних наук, доцент, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності
Навчально-наукового  інституту  права  імені  князя  Володимира  Великого  ПрАТ  «ВНЗ
«Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Мельниченко Богдана Богданівна, доцент кафедри конституційного та міжнародного
права,  Навчально-наукового  інституту  права,  психології  та  інноваційної  освіти
Національного  університету  «Львівська  політехніка». 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: Личенко Ірина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор,  завідувач
кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології  та
інноваційної  освіти  Національного  університету  «Львівська  політехніка».  Офіційні
опоненти:  Суббот  Анатолій  Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор
кафедри  європейського та  міжнародного права  Хмельницького університету управління та
права ім. Л. Юзькова; Чорна Вікторія Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент
кафедри  адміністративного  права  та  процесу  Державного  вищого  навчального  закладу
«Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»; Бриль
Костянтин  Іванович, доктор  юридичних  наук,  заступник  Голови  правління  ТОВ
«ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД».
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Миколаєць  Вікторія  Анатоліївна,  старший  викладач  кафедри  цивільного  права  і
процесу Національна академія внутрішніх справ. Назва дисертації: «Концептуальні основи
зразкових та типових справ у адміністративному судочинстві». 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:  Подоляка  Анатолій  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
заслужений юрист України,  завідувач кафедри теорії  держави і  права та конституційного
права  Навчально-наукового  інституту  права  імені  князя  Володимира  Великого  ПрАТ
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна  Академія  управління персоналом».  Офіційні
опоненти: Бортник Надія Петрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного  та  інформаційного  права  Навчально-наукового  інституту  права,
психології  та  інноваційної  освіти  Національного  університету  «Львівська  політехніка»;
Смокович  Михайло  Іванович, доктор  юридичних  наук,  суддя,  Голова  Касаційного
адміністративного суду Верховного суду; Гетьман Євген Анатолійович, доктор юридичних
наук, професор,  головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень
апарату президії Національної академії правових наук України.

Бабаніна Вікторія Вікторівна, професор кафедри кримінального права Національної
академії внутрішніх справ. Назва дисертації: «Кримінальне законодавство України: механізм
створення та реалізації».  Шифр та назва спеціальності  – 12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія,  кримінально-виконавче  право.  Спецрада  Д 26.007.03  Національної  академії
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  тел. (044) 246-94-91).
Науковий  консультант: Шакун  Василь  Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
академік  Національної  академії  правових  наук  України.  Офіційні  опоненти: Борисов
Вячеслав  Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  радник  при  дирекції  Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної
академії  правових  наук  України;  Грищук  Віктор  Климович,  доктор  юридичних  наук,
професор,  член Вищої ради правосуддя;  Мельник Микола Іванович,  доктор юридичних
наук, професор, суддя Конституційного Суду України у відставці.

Комірчий  Павло  Олексійович, перший  заступник  директора  ТОВ  «Агентство
комплексної  безпеки  «КОМ  ПЛЮС».  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правові  засади
публічної служби у правоохоронній сфері України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07
–  адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада
Д 26.007.03  Національної  академії  внутрішніх  справ,  МВС  України  (03035,  м. Київ,
пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий консультант: Дрозд Олексій Юрійович,
доктор  юридичних  наук,  доцент,  начальник  відділу  докторантури  та  ад’юнктури
Національної  академії  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти: Коломоєць  Тетяна
Олександрівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  декан  юридичного  факультету
Запорізького  національного  університету;  Шаповал  Роман  Володимирович,  доктор
юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної
діяльності  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого;  Шатрава
Сергій  Олександрович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  науково-дослідної
лабораторії  з  проблем  забезпечення  діяльності  поліції  Харківського  національного
університету внутрішніх справ.
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16.06.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

Степаненко  Людмила  Михайлівна,  проректор  з  науково-педагогічної  та  виховної
роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Назва дисертації «Теорія
і  методика  професійної  підготовки  майбутніх  психологів  до  взаємодії  з  маргінальними
соціальними  групами».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика
професійної освіти. Спецрада Д 26.053.19 Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова  (01601,  м. Київ-30,  вул.  Пирогова, 9,  тел.:  234-11-08).  Науковий
консультант: доктор педагогічних наук, професор   Ковчина Ірина Михайлівна,  професор
кафедри  політичної  психології  та  соціально-правових  технологій  Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  Офіційні опоненти: Плахотнік Ольга
Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Желанова  Вікторія  В’ячеславівна,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського
університету імені Бориса Грінченка;  Шапран Ольга Іллівна,  доктор педагогічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  загальної  педагогіки  і  педагогіки  вищої  школи  ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Мога Микола Данилович,  не працює.  Назва дисертації  «Теорія і технології корекції
фізичного розвитку дітей раннього віку зі спастичним синдромом рухових порушень». Шифр
та  назва  спеціальності  –  13.00.03  –  корекційна  педагогіка. Спецрада Д  26.053.23
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул.
Пирогова, 9, тел.:  234-11-08). Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор,
Єфименко Микола Миколайович,  професор кафедри прикладної психології  та логопедії
Бердянського  державного  педагогічного  університету.  Офіційні  опоненти: Лянной  Юрій
Олегович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  ректор  Сумського  державного
педагогічного  університету  імені  А. С. Макаренка;  Бойко  Галина  Миколаївна,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фізичної  реабілітації  та  фізичного
виховання  Полтавського  інституту  економіки  і  права;  Миронова  Світлана  Петрівна,
доктор  педагогічних  наук,  професор, завідувач  кафедри  корекційної  педагогіки  та
інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
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	Коміссаров Сергій Анатолійович, проректор, Дніпропетровський Державний університет внутрішніх справ. Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід». 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: Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Університету імені Альфреда Нобеля. Офіційні опоненти: Манжула Андрій Андрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ; Терещук Олександр Дмитрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
	Мельниченко Богдана Богданівна, доцент кафедри конституційного та міжнародного права, Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 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: Личенко Ірина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Суббот Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри європейського та міжнародного права Хмельницького університету управління та права ім. Л. Юзькова; Чорна Вікторія Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та процесу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Бриль Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, заступник Голови правління ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД».
	Миколаєць Вікторія Анатоліївна, старший викладач кафедри цивільного права і процесу Національна академія внутрішніх справ. Назва дисертації: «Концептуальні основи зразкових та типових справ у адміністративному судочинстві». 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: Подоляка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри теорії держави і права та конституційного права Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Бортник Надія Петрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»; Смокович Михайло Іванович, доктор юридичних наук, суддя, Голова Касаційного адміністративного суду Верховного суду; Гетьман Євген Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень апарату президії Національної академії правових наук України.

