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Глущенко Надія Миколаївна, молодший науковий співробітник лабораторії генетики 

раку, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 

України. Назва дисертації: «Прогнозування генетичного ризику виникнення злоякісних 

новоутворень за умов агрегації пухлинної патології в родоводах хворих на рак ендометрію та 

яєчника». Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія. Спецрада Д 26.155.01 Інституту 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України 

(03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45; тел. 259-01-83). Науковий керівник: Бучинська Любов 

Георгіївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії генетики раку Інституту 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.  

Офіційні опоненти: Храновська Наталя Миколаївна, доктор біологічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії експериментальної онкології 

Національного інституту раку МОЗ України; Россоха Зоя Іванівна, кандидат медичних наук, 

директор Державного закладу “Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства 

охорони здоров’я України”. 

 

 

 

Алєксєєва Юлія Олександрівна, старший викладач кафедри систем автоматичного 

управління та електропривода, Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського. Назва дисертації: «Ефективне керування насосним комплексом на основі 

аналізу енергетичних параметрів та ресурсу електрогідравлічного обладнання». Шифр та 

назва спеціальності – 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Спецрада Д 45.052.01 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (39600, 

Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-20-01). Науковий 

керівник: Коренькова Тетяна Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

систем автоматичного управління та електропривода Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Офіційні опоненти: Лозинський Андрій 

Орестович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричних машин та 

апаратів, директор Інституту енергетики та систем керування Національного університету 

«Львівська політехніка»; Бур’ян Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

Волошин Антон Олександрович, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: 

«Мікромеханічно перелаштовувані антенні елементи НВЧ». Шифр та назва спеціальності – 

05.27.01 – твердотільна електроніка. Спецрада Д 26.002.08 Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. 

Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Прокопенко Юрій 

Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри електронної інженерії 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Прокопенко Юрій Володимирович, доктор фізико-

математичних наук, провідний науковий співробітник відділу радіофізики твердого тіла 

Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України; 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

КАНДИДАТА НАУК 
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Глушеченко Едуард Миколайович, кандидат технічних наук, начальник відділу ВАТ НВП 

«Сатурн». 

 

Захаржевський Андрій Геннадійович, провідний науковий співробітник Науково-

дослідного інституту телекомунікацій Державного університету телекомунікацій. Назва 

дисертації: «Методи та моделі системи управління інфокомунікаційними мережами майбутнього 

на базі об’єктно-орієнтованого підходу». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 

«Телекомунікаційні системи та мережі». Спецрада Д 26.861.01 Державного університету 

телекомунікацій, МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. ((044) 249-25-88). 

Науковий керівник: Беркман Любов Наумівна, доктор технічних наук, професор, проректор 

з науково-педагогічної роботи Державного університету телекомунікацій, МОН України. 

Офіційні опоненти: Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри телекомунікацій Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка»;  

Колченко Галина Федорівна, кандидат технічних наук, доцент, начальник відділу 

управління якістю ТОВ «Випробувальний центр «ОМЕГА» 

 

Петров Пилип Ігорович, заступник завідувача відділу аналітичних досліджень та 

якості харчової продукції Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних 

наук. Назва дисертації: «Біотехнологія органічного кисломолочного продукту з підвищеним 

вмістом есенціальних нутрієнтів». Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. 

Спецрада К 26.378.01 Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 

(02002, вул.Є.Сверстюка 4а, Київ). Науковий керівник: Жукова Ярослава Фрідріхівна, 

кандидат біологічних наук, завідувач відділу науково-методичного та науково-технічного 

забезпечення аналітичних досліджень ДУ "Інститут охорони ґрунтів". Офіційні опоненти: 

Рижкова Таїсія Миколаївна, доктор технічних наук, професор кафедри технології переробки 

і стандартизації продукції тваринництва, Харківська державна зооветеринарна академія МОН 

України,; Кістень Олександр Григорович, кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник, відділ фізіології промислових мікроорганізмів, Інститут мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. 

 

Коренєв Роман Валерійович, науковий співробітник науково-дослідної частини 

Харківського університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. Назва дисертації: 

«Аналіз можливості виникнення прогресуючого обвалення металевих оболонок спеціального 

виду». Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі і споруди. 

Спецрада  Д 64.820.02 Українського державного університету залізничного транспорту 

(61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730–10–70). Науковий керівник: Резнік 

Петро Аркадійович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівельних 

конструкцій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Офіційні опоненти:  Шимановський Олександр Віталійович, доктор технічних 

наук, професор, генеральний директор ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені 

В.М. Шимановського»; Романюк Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 

доцент, професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

 

Нікулін Валерій Борисович, перший заступник керуючого – головний інженер, 

Товариство з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2». Назва дисертації: «Напружено-

деформований стан плит перекриттів полегшеного типу з урахуванням початкових недоліків». 

Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі і споруди. Спецрада  

Д 64.820.02 Українського державного університету залізничного транспорту (61050, 

м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730–10–70). Науковий керівник: Петрова Олена 
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Олександрівна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівельних 

конструкцій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. Офіційні опоненти: Савицький Микола Васильович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури»; Колякова Віра Маркусівна, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

 

 

Кавац Юрій Віталійович, асистент кафедри інформаційних технологій і систем 

Національної металургійної академії України, МОН України. Назва дисертації  

“Інформаційні технології обробки та дешифрування оптичних і радарних супутникових 

зображень”. Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – Інформаційні технології. Спецрада Д 

08.080.07, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України 

(49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19; тел. (056) 744-62-11. Науковий керівник: 

Гнатушенко Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка» МОН України. Офіційні опоненти: Рак Тарас Євгенович, доктор технічних 

наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Приватний заклад вищої освіти «ІТ 

СТЕП Університет», м. Львів; Булана Тетяна Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри математичного забезпечення ЕОМ, Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара МОН України. 

 

Головко Олександр Костянтинович, інженер з налагоджень та випробувань ТОВ 

«Монада». Назва дисертації: «Удосконалення технології вирощування монокристалічного 

кремнію для мікроелектронних та фотовольтаїчних приладів». Шифр та назва спеціальності – 

05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. Спецрада К 45.052.04 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (39600, 

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-01-57). Науковий керівник: Хрипко 

Сергій Леонідович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мікроелектронних 

інформаційних систем Інженерного інституту Запорізького національного університету. 

Офіційні опоненти: Палагін Віктор Андрійович, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського 

національного університету радіоелектроніки; Когдась Максим Григорович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

 

Істоміна Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри автоматизації та 

інформаційних систем, Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського. Назва дисертації: «Інформаційна технологія аналізу енергетичних процесів 

і оптимізації керування вентильно-індукторними двигунами». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада К 45.052.04 Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; 

тел. (05366) 3-01-57). Науковий керівник: Шевченко Ігор Васильович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри автоматизації та інформаційних систем Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського. Офіційні опоненти: Федорович 

Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних 

управляючих систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут»; Рамазанов Султан Курбанович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана. 
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Какарека Денис Леонідович ,  науковий співробітник кафедри механічного обладнання 

заводів чорної металургії  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет Назва 

дисертації: "Підвищення надійності машин безперервного лиття заготовок шляхом 

застосування нових методів відновлення вузлів, що швидко зношуються»" Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.08  – машини для металургійного виробництва. Спец рада  Д 08.084.03  

Національної металургійної академії України  (49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4; тел. 

+38(056)745-31-56 Науковий керівник: Іщенко Анатолій Олексійович,  доктор технічних 

наук, професор,  кафедри механічне обладнання заводів чорної металургії  ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» Офіційні опоненти: Бейгул Олег 

Олексійович,   доктор технічних наук, професор,   завідувач кафедри  машинобудування 

Дніпровського державного технічного університету, Баюл Костянтин Васильович, кандидат 

технічних наук,  старший науковий співробітник  відділу технологічного обладнання і систем 

управління Інституту чорної металургії НАН України  

 

 

 

 

Місєвич Олександр Валентинович, науковий співробітник відділу первинного та 

елітного насінництва, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних 

наук України. Назва дисертації: «Виробництво високоякісного кондиційного насіння буркуну 

білого однорічного залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України». Шифр та 

назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. 

Спецрада Д 67.379.01 Інституту зрошуваного землеробства НААН (73483,  

м. Херсон, сел. Наддніпрянське; тел. (0552) 361-196). Науковий керівник: Влащук Анатолій 

Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу первинного та 

елітного насінництва Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних 

наук України. Офіційні опоненти: Базалій Валерій Васильович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва, генетики, селекції та 

насінництва Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний 

університет» Міністерства освіти і науки України; Цілинко Микола Іванович, кандидат 

сільськогосподарських наук,  завідувач лабораторії насінництва Інституту рису Національної 

академії аграрних наук України. 

 

 

Рубцов Данило Костянтинович, науковий співробітник відділу селекції, Інститут 

зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України. Назва дисертації: 

«Оптимізація елементів сортової технології як фактор формування врожайності та посівних 

якостей насіння сої в умовах зрошення півдня України». Шифр та назва спеціальності – 

06.01.05 – селекція і насінництво. Спецрада Д 67.379.01 Інституту зрошуваного землеробства 

НААН (73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське; тел. (0552) 361-196). Науковий керівник: 

Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор 

Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України. Офіційні 

опоненти: Жуйков Олександр Геннадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор 

кафедри землеробства Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний 

аграрний університет» МОН України; Коблай Світлана Володимирівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу селекції, генетики та 

насінництва бобових культур Селекційно-генетичного інституту – Національного центру 

насіннєзнавства та сортовивчення НААН. 
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Єгорова Світлана Віталіївна, завідувач відділу наукових кадрів, аспірантури та 

правового забезпечення Інституту водних проблем та меліорації НААН. Назва дисертації: 

«Наукове забезпечення водних ресурсів для сільськогосподарських меліорацій України (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століть)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.07 – історія науки 

й техніки. Спецрада Д 26.373.01 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 

НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044)258-21-45). Науковий керівник: 

Вергунов Віктор Анатолійович, доктор історичних наук, професор, директор Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. Офіційні опоненти: Куйбіда Віктор 

Віталійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри біології та методики 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія 

Сковороди»МОН України; Деркач Олексій Павлович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем Національного університету 

біоресурсів і природокористування України МОН України. 

 

Михайленко Марина Юріївна, директор Департаменту ЄС і НАТО Міністерства 

закордонних справ України. Назва дисертації: «Державна політика національної консолідації 

Королівства Італія (1861-1896 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня 

історія. Спецрада Д 26.001.01 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

МОН України (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий 

керівник: Городня Наталія Данилівна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 

нової і новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Віднянський Степан Васильович, доктор історичних наук, 

професор, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України 

Інституту історії України; Бацак Костянтин Юрійович, кандидат історичних наук, доцент, 

директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Пятницька Вероніка Валеріївна, головний спеціаліст сектору юридичного та 

організаційного забезпечення господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету 

Міністрів України. Назва дисертації: «Професор С. Ф. Веселовський – вчений та організатор 

сільськогосподарської науки і освіти в Україні у першій третині ХХ століття». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.07 – історія науки й техніки. Спецрада Д 26.373.01 Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; 

тел. (044)258-21-45). Науковий керівник: Вергунов Віктор Анатолійович, доктор історичних 

наук, професор, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Офіційні опоненти: Тверитникова Олена Євгенівна, доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» НТУ «Харківський 

політехнічний інститут» МОН України; Ковальська Катерина Володимирівна, кандидат 

історичних наук, доцент, доцент кафедри географії, екології та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний університет» МОН України. 

 

Волощенко Станіслав Анатолійович, очільник Місії «Рукописна і стародрукована 

спадщина Київської церкви: архіви, бібліотеки, музеї» Переяславсько-Вишневської єпархії 

Православної церкви України. Назва дисертації: «Устав церковний Єрусалимський ХV – ХVІІ 

ст.: кодикологічне дослідження кириличних списків, збережених в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. 

Спецрада Д 26.228.01 Інституту української археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4; тел. (044) 279-

08-63). Науковий керівник: Тимошенко Леонід Володимирович, кандидат історичних наук, 
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професор, декан історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Корнієнко Вячеслав Васильович, 

доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного 

заповідника «Софія Київська»; Поліщук Володимир Васильович, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих наук 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 

 

Кучерявий Олег Валерійович, викладач кафедри, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Назва дисертації: 

«Становлення та розвиток алелопатії в Україні: сільськогосподарський аспект (друга 

половина XX – початок XXI століття)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.07 - історія науки 

й техніки. Спецрада Д 27.053.01 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» (08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. 

Сухомлинського, 30; тел. (04567)5-63-86). Науковий керівник: Бей Роман Васильович, 

доктор історичних наук, головний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та 

біографістики Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. Офіційні 

опоненти: Пасічник Наталя Олексіївна, доктор історичних наук, професор, доцент кафедри 

прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України; Костюк Майя 

Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних 

і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва МОН України. 

 

Мовна Маріанна Василівна, молодший науковий співробітник відділу наукової 

бібліографії, Львівська національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника НАН 

України. Назва дисертації: «Львів у туристичних путівниках другої половини XIX – першої 

третини XX ст.». Шифр та назва спеціальності: 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 

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

Університетська 1; тел. +38 (032) 239-41-11). Науковий керівник: Козицький Андрій 

Михайлович, кандидат історичних наук, доцент,  доцент кафедри нової та новітньої історії 

зарубіжних країн, Львівський національний університет імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Голик Роман Йосипович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник 

відділу нової історії України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 

Кобута Степан Йосифович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

України і методики викладання історії, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

університет імені Григорія Сковороди» 

 

 

 

Білявська Аліна Юріївна, аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Державні запозичення 

на національних фінансових ринках». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси 

і кредит. Спецрада Д 26.006.04 ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені  Вадима  Гетьмана» (03057, м. Київ, проспект Перемоги 54/1; тел. (044) 456-36-35). 

Науковий керівник: Рязанова Надія Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Офіційні опоненти: Гуцал Ігор Степанович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри фінансового менеджменту та страхування Тернопільського національного 

економічного університету; Синютка Наталія Геннадіївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».  

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ   
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Білінець Марина Юріївна, асистент кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Система фінансування 

вищої освіти: стан, проблеми та перспективи розвитку». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.006.04 ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ, проспект Перемоги 54/1; 

тел. (044) 456-36-35). Науковий керівник: Малік Євгенія Олександрівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Кириленко Ольга 

Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія 

Тернопільського національного економічного університету; Глухова Валентина Іванівна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент з покладанням обов’язків завідувача кафедри 

обліку і фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

 

Ващенок Олег Петрович, в.о. директора спеціалізованого КП «Київтелесервіс». Назва 

дисертації: «Управління ресурсним забезпеченням телекомунікаційних підприємств». Шифр 

та назва спеціальності: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)». Спецрада Д 26.861.03 Державний університет телекомунікацій 

(03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 248-85-97). Науковий керівник: Лазоренко 

Лариса Віталіївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту 

Державного університету телекомунікацій. Офіційні опоненти: Боняр Світлана Михайлівна, 

доктор економічних наук, професор, декан факультету управління і  технологій Державного 

університету інфраструктури та технологій; Горовий Дмитро Анатолійович, доктор 

економічних наук, професор, заступник директора Навчально-наукового інституту економіки, 

менеджменту та міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

 

Давиденко Ганна Валеріївна, асистент кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: 

«Інструменти стандартизації в системі міжнародної торгівлі України». 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 керівник: Сохацька Олена Миколаївна, 

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри міжнародних економічних відносин 

Тернопільського національного економічного університету. Офіційні опоненти: Хаджинов 

Ілля Васильович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Донецького національного університету імені Василя Стуса; Кудирко Людмила Петрівна, 

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри світової економіки Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

 

Козловський Андріан Тарасович, керівник відділу інвестицій та ринків капіталу ТОВ 

«КПМГ-Україна». Назва дисертації: «Контролінг інвестиційної діяльності на підприємствах 

молокопереробної галузі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 

Інституту економіки промисловості НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. 

(044)200-55-71). Науковий керівник: Грішнова Олена Антонівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Рєпіна Інна Миколаївна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Богуцька Ольга 



01.07.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

8 
 

Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем 

економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ). 

 

Косицький Костянтин Васильович, радник з питань оподаткування Голови правління 

НАК «Нафтогаз». Назва дисертації: «Організація управління податковими зобов’язаннями 

промислового холдингу». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 

Інституту економіки промисловості НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. 

(044)200-55-71). Науковий керівник: Мельникова Марина Віталіївна, доктор економічних 

наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем 

містознавства ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН 

України» (м. Київ). Офіційні опоненти: Єлецьких Світлана Яківна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва Донбаської 

державної машинобудівної академії Міністерства освіти і науки України (м. Краматорськ); 

Сазонець Ігор Леонідович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного 

університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки 

України (м. Рівне). 

 

Ноняк Михайло Васильович, Голова Всеукраїнської профспілки військових, 

працівників правоохоронних органів та учасників бойових дій. Назва дисертації: «Управління 

організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Спецрада Д 26.063.01 ПВНЗ «Європейський університет» (03115, м. Київ, бул. Академіка 

Вернадського, 16-в; тел. (044) 423-00-72). Науковий керівник: Крейдич Ірина Миколаївна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Лазоренка Лариса Віталіївна, доктор економічних 

наук, доцент, професор кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій; 

Козак Оксана Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та економіки 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

Подлепіна Поліна Олександрівна, доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Назва дисертації: 

«Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток країн, що розвиваються». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Спецрада 

Д 11.051.03 Донецького національного університету імені Василя Стуса (21021, м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник: Журба Ігор Євгенович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму 

Хмельницького національного університету. Офіційні опоненти: Лютак Олена Миколаївна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин 

Луцького національного технічного університету; Фалько Єліна Артурівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара.  

 

 

Сухачова Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри менеджменту 

Кіровоградського інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». Назва дисертації: «Організація процесу 

розробки та прийняття управлінських рішень підприємств зв’язку». Шифр та назва 
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спеціальності: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)». Спецрада Д 26.861.03 Державний університет телекомунікацій (03110, м. Київ, 

вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 248-85-97). Науковий керівник: Лазоренко Лариса Віталіївна, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Державного університету 

телекомунікацій. Офіційні опоненти: Гуцалюк Олексій Миколайович, доктор економічних 

наук, доцент, проректор з наукової діяльності Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

європейський університет»; Булах Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної 

академії статистики обліку і аудиту Державної служби статистики України 

 

Шмалій Людмила Володимирівна, асистент кафедри менеджменту Державного 

університету телекомунікацій. Назва дисертації: «Інформаційно-комунікаційне забезпечення 

економічної безпеки підприємств зв’язку». Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 «Економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Спецрада Д 26.861.03 

Державний університет телекомунікацій (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 248-

85-97). Науковий керівник: Гудзь Олена Євгенівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій. Офіційні 

опоненти: Князєва Олена Альбертівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки підприємства та корпоративного управління Одеської національної 

академії зв’язку ім. О.С. Попова; Прокопенко Наталія Семенівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ «Європейського 

університету. 

 

Манжула Ірина Олександрівна, асистент кафедри менеджменту в будівництві, 

Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Економіко-

аналітичний інструментарій адміністрування діяльністю компаній з управління активами 

житлової забудови». 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 керівник: Івахненко Ірина Сергіївна, кандидат 

економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Зачосова Наталія 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та 

економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; 

Марчук Юрій Леонідович, кандидат економічних наук, доцент, начальник відділу вартісного 

інжинірингу проєктів ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія». 

 

 

 

 

 

Мірошниченко Ірина Григорівна, старший викладач кафедри іноземних мов 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 

Всеволода Лазаряна. Назва дисертації: Стислий текст в українському мас-медійному 

дискурсі». 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). Науковий керівник: Шепель Юрій Олександрович, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки 

іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: 

Бобух Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української, іноземних мов та перекладу Вищого навчального закладу Укоопспілки 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ   
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«Полтавський університет економіки і торгівлі»; Невська Юлія Володимирівна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри англійської фонетики і граматики Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди  

 

Негляд Катерина Олександрівна, старший лаборант кафедри теорії та практики 

перекладу, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Назва дисертації: 

«Вербальні та невербальні засоби вираження афекту в англомовному художньому 

діалогічному дискурсі». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада 

Д 41.051.02 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (65058, м. Одеса, 

Французький бульвар, 24/26, тел. (0482) 63-07-03). Науковий керівник: Бігунова Наталя 

Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та 

прикладної фонетики англійської мови Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова. Офіційні опоненти: Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри англійської філології, Запорізький національний університет; 

Смаглій Валерія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

«Філологія», Одеський Національний Морський університет. 

 

Попівняк Олена Олексіївна, асистент кафедри англійської філології та міжкультурної 

комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Телефонний дискурс: структурно-семантичний та 

лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі англійської мови)». Шифр та назва спеціальності – 

10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 26.001.11 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-

31-41). Науковий керівник: Яшенкова Ольга Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Ільченко Ольга 

Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Центру 

наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України; Чхетіані Тамара 

Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології, 

перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського Київського національного 

лінгвістичного університету. 

 

Шень Біньбінь, асистент генерального директора, Представництво «Чайна Харбар 

Енджинірінг Компані ЛТД». Назва дисертації: «Вокативи як елемент родинної комунікації 

ХІХ віку (на матеріалі творів Л. М. Толстого та С. Т. Аксакова)». Шифр та назва спеціальності 

– 10.02.02 – російська мова. Спецрада К 64.053.05 Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, тел. (057 – 700-35-

27). Науковий керівник: Зернецька Алла Анатолїівна, доктор філологічних наук, доцент, 

декан факультету іноземної філології, професор кафедри прикладної лінгвістики, 

порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Бріцин Віктор Михайлович, доктор філологічних 

наук, професор, головний науковий співробітник відділу російської мови Інституту 

мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук України; Бураго Олена 

Геннадіївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови та 

перекладу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету.  

 

 

 

 

Устюжанінова Ольга Тарасівна, викладач кафедри професійних та спеціальних 

дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ   



01.07.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

11 
 

Назва дисертації: «Кримінально-виконавчі засади функціонування Державної кримінально-

виконавчої служби України». Шифр і назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 17.127.07 Класичного приватного 

університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-58-63). Науковий 

керівник: Шкута Олег Олегович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Богатирьов Іван Григорович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології 

Університету державної фіскальної служби України; Пузирьов Михайло Сергійович, доктор 

юридичних наук, заступник начальника кафедри кримінального, кримінально-виконавчого 

права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

Цуркаленко Юлія Володимирівна, т.в.о. начальника відділу зав’язків з 

громадськістю полку патрульної поліції у місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в 

Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції. Назва дисертації: «Акти органів 

судової влади як джерела адміністративного права». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 11.737.02 

Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Юсупов Валерій 

Андрійович, доктор юридичних наук, доцент завідувач кафедри права Криворізького 

національного університету. Офіційні опоненти: Свиридюк Наталія Петрівна, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувачка науково-дослідної лабораторії кримінологічних 

досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту 

МВС України; Ніколайчук Світлана Василівна, кандидат юридичних наук, суддя 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду. 

 

Живицький В’ячеслав Антонович, заступник начальника Закарпатської митниці 

Державної фіскальної служби – начальник управління протидії митним правопорушенням та 

міжнародної взаємодії. Назва дисертації: «Правова інституціоналізація Державної митно-

податкової служби України (2014–2018 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада К 11.737.01 

Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Лосич Сергій 

Васильович, кандидат юридичних наук, оперуповноважений відділу моніторингу та 

зонального контролю Луганського управління департаменту внутрішньої безпеки 

Національної поліції України. Офіційні опоненти: Зозуля Євген Вікторович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри загально-правових дисциплін Донецького 

юридичного інституту МВС України; Ісмайлов Карен Юрійович, кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського 

державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Рогозіннікова Катерина Сергіївна, провідний фахівець кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства Університету державної фіскальної служби України. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правова охорона податкових відносин». Шифр та назва 

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

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

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

Вікторія Русланівна, кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції з 

навчально-методичної роботи, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної 
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безпеки Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: 

Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист 

України, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного 

економічного університету; Вікторчук Марія Василівна, кандидат юридичних наук, 

головний спеціаліст відділу проведення перевірок Департаменту запобігання політичній 

корупції Національного агентства з питань запобігання корупції. 

 

Сидоренко Анастасія Олегівна, аспірант Київського національного торговельно-

економічного університету. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання 

донорства крові та її компонентів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.006.09 ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки 

України (03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, 044-371-61-19). Науковий керівник: Гуржій 

Тарас Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного, фінансового та інформаційного права, Київський національний 

торговельно-економічний університет. Офіційні опоненти: Гриценко Володимир 

Григорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності, Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка; Веселов Микола Юрійович, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету 

Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

Подоляк Аліна В’ячеславівна, адвокат АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

«ЕТЕРНА ЛО». Назва дисертації: «Правове регулювання використання чужого майна у сфері 

господарювання». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 – господарське право, 

господарсько-процесуальне право. Спецрада К11.051.12 Донецького національного 

університету імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. 

(0432) 50-89-48). Науковий керівник: Моісєєв Юрій Олексійович, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри господарського права, Донецький національний університет імені 

Василя Стуса МОН України. Офіційні опоненти: Щербина Валентин Степанович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Гарагонич Олександр Васильович, кандидат 

юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського права та процесу, 

ТОВ «Академія адвокатури України». 

 

Богдан Богдана Володимирівна, старший викладач кафедри фінансового права ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: 

«Адміністративно-правова охорона населення від інфекційних хвороб». Шифр та назва 

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

право. Спецрада К 26.006.09 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки України (03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, 

044-371-61-19). Науковий керівник: Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри теорії та історії права, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Діхтієвський Петро 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Соцька Алла Миколаївна, 

кандидат юридичних наук, заступник завідувача відділу забезпечення діяльності 

Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Офіс Президента України. 

 

Богданов Андрій Петрович, заступник директора з земельних відносин та екології 

Філії Газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» Акціонерного товариства 
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«Укргазвидобування». Назва дисертації: «Адміністративно-правові заходи запобігання 

правопорушенням у сфері земельних відносин в Україні». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 

К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Макаренко 

Олександр Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративно-

правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України. Офіційні опоненти: 

Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, декан факультету № 

1 Харківського національного університету внутрішніх справ; Веселов Микола Юрійович, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 

Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

Малаховська Ірина Борисівна, суддя Саксаганського районного суду м. Кривого 

Рогу. Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення захисту персональних даних 

в діяльності Національної поліції України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 11.737.02 

Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Бесчастний Віктор 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, керівник Конституційного Суду України. 

Офіційні опоненти: Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, перший 

проректор з науково-педагогічної роботи Університету імені Альфреда Нобеля; Веселов 

Микола Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська 

юридична академія». 

 

Танривердієв Іса Муса огли, начальник Маловисківського відділу Знам’янської 

місцевої прокуратури Кіровоградської області. Назва дисертації: «Адміністративно-правове 

забезпечення органами прокуратури законності притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право та процес; 

фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного 

інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 

21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Гулієв Аріф Джаміль огли, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 

Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Ісаков Михайло Григорович, 

доктор юридичних наук, доцент, голова Наглядової ради юридичної фірми «Глобус»; 

Рябченко Ярослава Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 

Савенко Микола Євгенійович, суддя, секретар судової палати з розгляду кримінальних 

справ, Харківський апеляційний суд. Назва дисертації: «Апеляційне оскарження та перегляд 

ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність». Спецрада – Д 64.086.01 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; 

тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Капліна Оксана Володимирівна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Шумило Микола 

Єгорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Толочко Олександр Миколайович, 

кандидат юридичних наук, професор, ректор Національної академії прокуратури України. 
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Беклєміщєва Юлія Миколаївна, прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 3 

Запорізької області. Назва дисертації: «Кримінально-правова характеристика виготовлення, 

поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів». Шифр і назва спеціальності – 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 17.127.07 

Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 

220-58-63). Науковий керівник: Абакумова Юлія Вікторівна, доктор юридичних наук, 

доцент, директор Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного 

університету. Офіційні опоненти: Литвинов Олексій Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ; Філіпп Анастасія 

Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри  кримінального права та 

кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

 

Євдокімова Марія Олегівна, аспірантка кафедри кримінального та адміністративного 

права, Академія адвокатури України. Назва дисертації: «Кримінологічна характеристика 

жіночої злочинності в сфері економіки». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 - кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада К 26.122.01 Академії 

адвокатури України (01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд.27; тел.+380(44)2465788).  

Науковий керівник: Вереша Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України. Офіційні 

опоненти: Джужа Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Головний 

науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної 

власності Національної академії внутрішніх справ; Куц Віталій Миколайович, кандидат 

юридичних наук, професор, старший викладач відділу підготовки прокурорів з проблем 

кваліфікації кримінальних правопорушень Національної академії прокуратури України.  

 

Аксютіна Анастасія Володимирівна, старший викладач кафедри цивільно-правових 

дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове забезпечення населення культурними послугами». 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 керівник: Собакарь 

Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, 

доктор юридичних наук, доцент начальник відділу докторантури та аспірантури Національної 

академії внутрішніх справ; Мердова Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент 

завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту 

МВС України. 

 

 

Чемерис Ігор Михайлович, заступник керівника Херсонської місцевої прокуратури. 

Назва дисертації: «Заходи забезпечення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені з 

використанням безготівкових операцій». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Спецрада К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України (50065, 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий 

керівник: Саінчин Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри галузевого права історико-юридичного факультету Херсонського державного 
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університету. Офіційні опоненти: Кучинська Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, 

професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Барвенко Віталій Костянтинович, кандидат 

юридичних наук, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області. 

 

Бурбій Анастасія Вікторівна, провідний юрисконсульт сектору юридичного 

забезпечення Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ 

України. Назва дисертації: «Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян України». 

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

виконавче право. Спецрада Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту 

Міністерства внутрішніх справ України (01011, м. Київ-11, пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. 

(044) 254-95-25). Науковий керівник: Федотова Ганна Валеріївна, доктор юридичних наук, 

начальник науково-організаційного відділу Державного науково-дослідного інституту 

Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні опоненти: Осадчий Володимир Іванович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя Державного університету 

інфраструктури та технологій; Козакова Ірина Віталіївна, кандидат юридичних наук, в.о. 

завідувача кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права 

ВНЗ «Національна академія управління». 

 

Приходько Вадим Іванович, старший науковий співробітник відділу спеціального 

транспорту науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу 

Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правова профілактика транспортних пригод в Україні». Шифр 

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

інформаційне право. Спецрада Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту 

Міністерства внутрішніх справ України (01011, м. Київ-11, пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. 

(044) 254-95-25). Науковий керівник: Коллер Юрій Сергійович, кандидат юридичних наук, 

провідний науковий співробітник 1-го науково-дослідного відділу науково-дослідної 

лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства 

Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні 

опоненти: Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ; Ярова Руслана Василівна, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права, заступник декана 

Факультету економіки та права Національного транспортного університету. 

 

Мехеди Владислава Дмитровича, викладач кафедри військового права Військово-

юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Назва дисертації: «Договір інжинірингу у цивільному праві України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. Спецрада Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України 

(01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А). Науковий керівник: Шаркова Ганна Юріївна, 

кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора з навчально-наукової роботи 

Приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та 

муніципального управління». Офіційні опоненти: Романюк Ярослав Михайлович, доктор 

юридичних наук, Голова Верховного Суду України 2013–2017 рр., суддя у відставці; 

Пилипенко Світлана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.  
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Стрілець Богдан Васильович, старший викладач кафедри  правознавства 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Назва дисертації: «Правове регулювання 

інвестиційної діяльності в Європейському Союзі». Шифр та назва спеціальності – 12.00.11 – 

міжнародне 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 керівник: Мушак Наталія Богданівна, доктор юридичних наук, доцент 

Національний авіаційний університет, факультет міжнародних відносин, професор кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства. Офіційні опоненти: Муравйов Віктор 

Іванович, доктор юридичних наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного 

приватного права; Лук’янець Валентина Станіславівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри конституційного права та прав 

людини. 

 

 

 

Проскуров Євгеній Михайлович, вчитель фізичної культури Харківської гімназії 

№14. Назва дисертації «Формування соматичного здоров’я і розумової працездатності у 

школярів 5–6 класів на уроках фізичної культури». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Спецрада Д 

26.053.14 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-

30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник: Камаєв Олег Іванович, доктор 

наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри олімпійського і професійного спорту 

Харківської державної  академії фізичної культури. Офіційні опоненти: Присяжнюк 

Станіслав Іванович, професор кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання 

Державного університету телекомунікацій, доктор педагогічних наук, доцент; Багінська 

Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології 

та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка.  

 

Юр’єв Станіслав Олегович, старший викладач кафедри фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Назва дисертації «Методика розвитку рухових 

якостей курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання». Шифр 

та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи 

здоров’я). Спецрада Д 26.053.14 Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий 

керівник: Пронтенко Костянтин Віталійович, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 

Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова. Офіційні опоненти: Єрмаков 

Сергій Сидорович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і 

методики фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди; Бондаренко Валентин Володимирович, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки Національної академії 

внутрішніх справ. 

 

Вернигора Олена Леонідівна, викладач кафедри українського ділового мовлення 

Національної академії Служби безпеки України. Назва дисертації: «Формування 

лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у 

процесі вивчення фахових дисциплін». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 



01.07.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

17 
 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. 

(044) 440-62-86). Науковий керівник: Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Офіційні 

опоненти: Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка; Гордієнко Валентина Павлівна, кандидат педагогічних наук, учений 

секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних 

наук України.  

 

Пугач Віталіна Миколаївна, викладач кафедри правознавства і гуманітарних 

дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського 

національного економічного університету. Назва дисертації: «Формування правової 

компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров’я у процесі фахової підготовки». Шифр 

та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 05.053.01 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН 

України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 276045). Науковий керівник: 

Кобилянський Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний 

університет. Офіційні опоненти: Кічук Ярослав Валерійович, доктор педагогічних наук, 

професор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, ректор; Лисенко Олександра 

Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор центру неперервної медичної освіти 

Приватного вищого навчального закладу «Інститут загальної практики – сімейної медицини». 

 

Садова Наталя Олександрівна, вчитель англійської мови закладу загальної середньої 

освіти № 68 м. Харків. Назва дисертації: «Розвиток порівняльної педагогіки як науки в 

США (друга половина ХХ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 29.053.03 Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, 

пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник: Каліна Катерина Євгенівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Cковороди. Офіційні 

опоненти: Фазан Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

загальної педагогіки і андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; Ремізанцева Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов Української інженерно-педагогічної академії. 

 

Жадько Олена Анатоліївна, міський голова м. Марганець Дніпропетровської області. 

Назва дисертації: «Організація взаємодії закладу загальної середньої освіти та органів 

місцевого самоврядування в освітньому процесі регіону». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 64.053.04 Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (61002, м. Харків, 

вул. Алчевських, 29; тел.(057)700-69-09). Науковий керівник: Лупаренко Світлана 

Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти: Гончар 

Олена Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-дослідної 

роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв; Бурова Елла Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, методист вищої категорії ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

 

 

http://bgd.vntu.edu.ua/ukr/index.html
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Бородавко Ольга Іванівна, асистент кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології 

та неврології факультету післядипломної освіти, Запорізький державний медичний 

університет МОЗ України. Назва дисертації: «Оцінка оксидативного стресу та шляхи його 

корекції у осіб з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеопорозу, які постійно 

проживають в умовах промислового регіону». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – 

внутрішні хвороби. Спецрада Д 17.600.02 Запорізького державного медичного університету 

МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). 

Науковий керівник: Кривенко Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології факультету післядипломної 

освіти Запорізького державного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Кузнєцова Любов Пилипівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної 

практики – сімейної медицини, гастроентерології, фізичної та реабілітаційної медицини ДЗ 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; Головач Ірина 

Юріївна, доктор медичних наук, професор, керівник центру ревматології Клінічної лікарні 

«Феофанія» Державного управління справами. 

 

Жеманюк Світлана Павлівна, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини, променевої діагностики та променевої терапії, Запорізький державний медичний 

університет МОЗ України. Назва дисертації: «Особливості системної гемодинаміки, 

вегетативного забезпечення, агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу високого 

та дуже високого ризику, лікування та прогноз». Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – 

кардіологія. Спецрада Д 17.600.02 Запорізького державного медичного університету МОЗ 

України (69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий 

керівник: Сиволап Віталій Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Фуштей 

Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор 

кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «Запорізька медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України»; Курята Олександр Вікторович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України». 

 

Косюга Ольга Миколаївна, лікар акушер-гінеколог, «Клініка «Оксфорд Медікал 

– Одеса»», м. Одеса. Назва дисертації: «Профілактика та лікування ранніх гестаційних 

ускладнень у жінок з аденоміозом». 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). Науковий керівник: 

Носенко Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

акушерства та гінекології №1 Одеського національного медичного університету МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Маланчук Лариса Михайлівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2, ДВНЗ «Тернопільський 

національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; Борис 

Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, 

гінекології та репродуктології, Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ. 

 

Яковенко Світлана Михайлівна, науковий співробітник відділу патофізіології та 

функціональної діагностики, Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України". Назва дисертації: 

"Диференціальна діагностика больових станів у ділянці плечового суглоба (на основі 

ультразвукових досліджень)". 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 керівник: Корж Микола 

Олексійович, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи "Інститут 

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

наук України". Офіційні опоненти: Хвисюк Олександр Миколайович, доктор медичних 

наук, професор, професор кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України"; Фіщенко Володимир 

Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та 

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

України. 

 

Звірич Віталій Васильович, завідувач відділення онкоколопроктології, аспірант 

заочної форми навчання, Національний інститут раку. Назва дисертації: «Оптимізація 

комбінованого лікування місцево поширеного дистального раку прямої кишки з урахуванням 

факторів прогнозу». Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія. Спецрада Д 26.560.01 

Національного інститут раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел. (044) 

257-10-52). Науковий керівник: Колеснік Олена Олександрівна, доктор медичних наук, 

головний науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин органів черевної 

порожнини Національного інституту раку МОЗ України. Офіційні опоненти: Голотюк 

Володимир Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри онкології 

Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України; Гордійчук 

Прокіп Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри онкології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України. 

 

Костюк Віктор Юрійович, науковий співробітник науково-дослідного відділення 

онкоортопедії, аспірант заочної форми навчання, Національний інститут раку. Назва 

дисертації: «Вибір оптимальної тактики хірургічного лікування хворих на злоякісні пухлини 

кісток таза». Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія. Спецрада Д 26.560.01 

Національного інститут раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел. (044) 

257-10-52). Науковий керівник: Дєдков Анатолій Григорович, доктор медичних наук, 

завідувач науково-дослідного відділення онкоортопедії Національного інституту раку МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Захаричев Валерій Дмитрович, доктор медичних наук, 

професор кафедри онкології  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. 

Л. Шупика МОЗ України; Філіпенко Володимир Акимович, доктор медичних наук, 

професор,  завідувач відділу патології суглобів ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 

ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України». 

 

 

Куваєв Олексій Сергійович, асистент  кафедри терапевтичної стоматології, 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ). Назва дисертації: 

«Регуляція порушень метаболізму оксиду азоту в комплексному лікуванні захворювань 

пародонта». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 26.003.05 

Національного медичного університету  імені О.О. Богомольця (01601, м. Київ, бул. Т. 

Шевченка 13, тел. (044) 234-13-91). Науковий  керівник: Борисенко Анатолій Васильович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Офіційні опоненти: Герелюк 

Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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стоматології Івано-Франківського національного медичного університету; Копчак Оксана 

Вікторівна, доктор медичних наук, доцент, завідувачка кафедри терапевтичної стоматології 

ПВНЗ «Київський медичний інститут». 

 

Меклеш Юрій Юрійович, завідувач травматологічного відділення, Комунальне 

некомерційне підприємство "Тячівська районна лікарня" Тячівської районної ради. Назва 

дисертації: "Хірургічне лікування багатоуламкових переломів довгих кісток нижніх кінцівок 

із додатковим використанням β-трикальційфосфату (клініко-експериментальне 

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 керівник: Шимон Василь Михайлович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії з курсами травматології, 

оперативної хірургії та судової медицини медичного факультету Державного вищого 

навчального закладу "Ужгородський національний університет" МОН України. Офіційні 

опоненти: Істомін Андрій Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

фізичної реабілітації та спортивної медицини Харківського національного медичного 

університету МОЗ України; Климовицький Федір Володимирович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та ВПХ Донецького національного 

медичного університету МОЗ України. 

 

Невмержицька Лідія Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу 

хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця та легень, ДУ 

«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». 

Назва дисертації: «Алкогольна септальна абляція в лікуванні обструктивної форми 

гіпертрофічної кардіоміопатії». Шифр та назва спеціальності – 14.01.04 – серцево-судинна 

хірургія. Спецрада Д 26.555.01 ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 

М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» (03038, Україна, м. Київ, 

вул. М. Амосова, 6; тел. (044) 275-43-22). Науковий керівник: Руденко Костянтин 

Володимирович,  доктор медичних наук, старший науковий співробітник, заступник 

директора з лікувально-координаційної роботи ДУ «Національний інститут серцево-судинної 

хірургії імені М.М. Амосова НАМН України». Офіційні опоненти: Фуркало Сергій 

Миколайович, доктор медичних наук, керівник відділу ендоваскулярної хірургії та 

інтервенційної радіології ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені 

О.О.Шалімова НАМН України»; Вітовський Ростислав Мирославович,  доктор медичних 

наук, професор, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.  

 

Піскун Анастасія Вадимівна, асистент кафедри загальної практики – сімейної 

медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії ДЗ «Запорізька медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України». Назва дисертації: «Особливості безбольової ішемії 

міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та її 

медикаментозна корекція». Шифр та назва спеціальності - 14.01.02 - внутрішні хвороби. 

Спецрада Д 17.613.02 ДЗ «Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України» 

(69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, б.20; тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник: Кошля 

Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної 

практики та сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії ДЗ «Запорізької 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України».Офіційні опоненти: Патабашній 

Валерій Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, 

кардіології та сімейної медицини ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України»; Кривенко Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
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сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології Запорізького медичного університету 

МОЗ України. 

 

Савицька Любов Миколаївна, завідуюча консультативно-лікувального відділення 

поліклініки комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська 

обласна лікарня». Назва дисертації: «Роль стану функціонального ниркового резерву, рівнів 

сечової кислоти та магнію у прогресуванні хронічної хвороби нирок». Шифр та назва 

спеціальності - 14.01.02 - внутрішні хвороби. Спецрада Д 17.613.02 ДЗ «Запорізької медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, б.20; 

тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник: Іванов Дмитро Дмитрович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Офіційні опоненти: Токаренко 

Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх 

хвороб, загальної практики-сімейної медицини, профпатології та медичної реабілітації ДЗ 

«Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України»,  Зуб Лілія Олексіївна, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини та інфекційних 

хвороб Буковинського державного медичного університету МОЗ України. 

 

Гайда Ярослав Іванович, начальник відділення абдомінальної та пластичної хірургії, 

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Назва дисертації: «Сучасні методи 

хірургічного лікування вогнепальних поранень печінки». Шифр та назва спеціальності  

14.01.03 – хірургія. Спецрада  Д 26.561.01 Державної установи «Національний інститут 

хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук 

України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30;  

тел. (044)454-20-50). Науковий керівник: Хоменко Ігор Петрович, доктор медичних наук, 

професор, член-кореспондент  НАМН України, командувач медичних сил Збройних сил 

України, генерал-майор. Офіційні опоненти: Сусак Ярослав Михайлович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 4 Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця Міністерства охорони здоров’я України; Литвиненко Олександр 

Миколайович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник відділу хірургії підшлункової залози та жовчовивідних шляхів Державної 

установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова 

Національної академії медичних наук». 

 

Решетіло Олеся Валеріївна, асистент кафедри педіатрії №2, Одеський національний 

медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Клініко-патогенетичні моделі та 

диференційована терапія при атопічному дерматиті у дітей». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.10 – педіатрія. Спецрада Д 41.600.02 Одеського національного медичного університету 

(65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2; т. 8-048-723-33-24). Науковий керівник: Стоєва 

Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 

Одеського національного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Больбот 

Юрій Кононович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №3 та 

неонатології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Колоскова Олена 

Костянтинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України.  

 

Товма Анастасія Володимирівна, асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб, 

Запорізький державний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: 

«Удосконалення діагностики та прогнозування розвитку ремоделювання лівого шлуночка у 

підлітків з первинною артеріальною гіпертензією». Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – 

педіатрія. Спецрада Д 17.600.02 Запорізького державного медичного університету МОЗ 
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України (69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий 

керівник: Іванько Олег Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

пропедевтики дитячих хвороб Запорізького державного медичного університету МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Овчаренко Леонід Сергійович, доктор медичних наук, 

професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри педіатрії та 

неонатології з курсом амбулаторної педіатрії  

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; Марушко Юрій 

Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 

післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 

 

 

 

Олійник Юрій Ігорович, безробітний. Назва дисертації: «Забезпечення національних 

інтересів України в Субсахарській Африці в контексті розвитку регіону». Шифр та назва 

спеціальності – 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

Спецрада Д 76.051.03 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

(58012, Україна, м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2; тел. (0372)58-48-10). Науковий керівник: 

Кравченко Валерій Вікторович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту 

стратегічних досліджень. Офіційний опоненти: Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних 

наук, професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; Черкас Богдан Олександрович, 

кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародного регіонознавства Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. 

 

Саврук Марія Володимирівна, головний державний ревізор - інспектор відділу 

адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Броварського управління ГУ ДПС у 

Київській області. Назва дисертації: «Інформаційна діяльність органів державної влади 

України в контексті реалізації євроінтеграційного курсу». Шифр та назва спеціальності – 

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Спецрада Д 

76.051.03 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, (58012, Україна, 

м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2; тел. (0372)58-48-10). Науковий керівник: Присяжнюк 

Юрій Іванович, доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин і 

дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Офіційний опоненти: Фісанов Володимир Петрович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича; Процик Галина Мирославівна, кандидат політичних наук, керівник 

відділу міжнародних академічних зв’язків Українського католицького університету. 

 

 

 

Камперо Ескаланте Еліесер Давід, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Удосконалення швидкісно-силової підготовки висококваліфікованих бігунів на короткі 

дистанції на основі застосування засобів різної переважної спрямованості». Шифр та назва 

спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Спецрада Д 26.829.01 

Національного університету фізичного виховання і спорту України (03150,  м. Київ-150, 

вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник: Колот Андрій Васильович, 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри легкої атлетики, 

зимових видів та велосипедного спорту Національного університету фізичного виховання і 

спорту України. Офіційні опоненти: Виноградов Валерій Євгенович, доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри спорту та фітнесу Київського 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 
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університету імені Бориса Грінченка; Караулова Світлана Іванівна, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичної культури і спорту 

Запорізького національного університету. 

 

Козлов Кирило Валерійович, помічник секретаря, Федерація легкої атлетики м. 

Києва. Назва дисертації: «Структура і зміст підготовки легкоатлетів у першій стадії 

багаторічного вдосконалення». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт. Спецрада Д 26.829.01 Національного університету фізичного 

виховання і спорту України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). 

Науковий керівник: Платонов Володимир Миколайович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного 

університету фізичного виховання і спорту України. Офіційні опоненти: Ахметов Рустам 

Фагимович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 

теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного 

університету імені Івана Франка; Степаненко Дмитро Іванович, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент, доцент кафедри легкої атлетики Придніпровської державної 

академії фізичної культури і спорту. 

 

Чопілко Тарас Григорович, вчитель фізкультури, ТОВ «Ліко-школа» м. Києва. 

Назва дисертації: «Індивідуалізація спеціальної фізичної підготовки арбітрів високої 

кваліфікації у футболі». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і професійний 

спорт. Спецрада Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту 

України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник: 

Ніколаєнко Валерій Вадимович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 

професор кафедри футболу Національного університету фізичного виховання і спорту 

України. Офіційні опоненти: Костюкевич Вiктор Митрофанович, доктор наук з фізичного 

виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики спорту Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Дулібський Андрій 

Васильович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри 

футболу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. 

 

 

 

Станіславський Тарас Володимирович, заступник директора департаменту – 

начальник управління Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку.  Назва 

дисертації: “Механізми публічного управління забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах”. 

Шифр та назва спеціальності − 25.00.02 – механізми державного управління. Сперада Д 

26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства 

соціальної політики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; (044) – 284 – 38 – 94). 

Науковий консультант:  Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, 

професор,  директор Інституту вищих керівних кадрів соціальної і гуманітарної політики 

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: 

Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, головний 

науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького; Хлапонін Дмитро Юрійович, кандидат наук з 

державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

Державного університету телекомунікацій. 

 

Кропівницька Маргарита Едуардівна, радник Мiнiстра молодi та спорту.  Назва 

дисертації: “Державне управління системою раннього втручання у сфері забезпечення прав 

дитини в Україні”. Шифр та назва спеціальності − 25.00.02 – механізми державного 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ   
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управління. Сперада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України Міністерства соціальної політики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; 

(044) – 284 – 38 – 94). Науковий керівник: Кравченко Мілена В’ячеславівна, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: 

Сіцінська Майя Володимирівна, доктор наук з державного управління, головний науковий 

співробітник відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та 

грантової діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 

Турчак Дмитро Васильович, кандидат наук з державного управління, директор ТОВ 

«ЮКРЕЙНІАН ХЕЛСКЕА ГРУП». 

 

Мялковський Данило Владиславович, заступник директора департаменту – 

начальник управління Департаменту захисту інформації Адміністрації Держспецзв’язку.  

Назва дисертації: «Державне регулювання забезпеченням безпеки надання електронних 

довірчих послуг». Шифр та назва спеціальності − 25.00.02 – механізми державного 

управління. Сперада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України Міністерства соціальної політики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; 

(044) – 284 – 38 – 94). Науковий консультант: Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з 

державного управління, професор, директор Інституту вищих керівних кадрів соціальної і 

гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові 

України. Офіційні опоненти: Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з державного 

управління, професор кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної 

академії державного управління при Президентові України; Олексюк Лілія Віталіївна, 

кандидат наук з державного управління, Голова громадської організації «Всеукраїнська 

асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології». 

 

Апостол Олександр Іванович, голова, Печенізька районна державна адміністрація 

Харківської області. Назва дисертації: “Механізми державного управління 

конкурентоспроможністю економіки України”. 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 керівник: Шведун Вікторія Олександрівна, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Ортіна Ганна 

Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного 

управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного; Гончаренко Марина Василівна, кандидат наук з 

державного управління, доцент, доцент кафедри економічної теорії та фінансів Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

 

Лободенко Катерина Вікторівна, виконавчий директор, Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Аудиторська фірма “Мульті-Аудит”. Назва дисертації: “Механізми 

правозахисної державної політики України”. 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 керівник: Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, доктор наук з державного 

управління, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. Офіційні 

опоненти: Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені 
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Петра Могили; Жукова Ірина Віталіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, 

професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту Інституту державного 

управління та наукових досліджень з цивільного захисту. 

 

Москалюк Сергій Володимирович, директор, гіпермаркет «Епіцентр», м. Чернівці. 

Назва дисертації: “Механізми реалізації державної енергетичної політики України”. 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 керівник: Майстро Сергій 

Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Биркович 

Тетяна Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв; 

Євдокімов Володимир Анатолійович, кандидат наук з державного управління, провідний 

науковий співробітник відділу математичного і економетричного моделювання Інституту 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України. 

 

Корецький Юрій Олександрович, перший заступник начальника, Головне 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Назва 

дисертації: “Державне регулювання забезпечення безпеки в умовах виникнення надзвичайних 

ситуацій”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.05 ‒ державне управління у сфері державної 

безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету 

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

Науковий керівник: Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного 

управління, професор, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного 

університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Бєлай Сергій Вікторович, 

доктор наук з державного управління, професор, начальник кафедри військово-соціального та 

психологічного забезпечення Національної академії Національної гвардії України; Жукова 

Ірина Віталіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри 

державного управління у сфері цивільного захисту Інституту державного управління та 

наукових досліджень з цивільного захисту. 

 

Домарацький Михайло Богданович, начальник 4 державного пожежно-рятувального 

загону, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській 

області. Назва дисертації: “Державне управління забезпеченням безпеки критичної 

інфраструктури в Україні”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.05 ‒ державне управління у 

сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада Д 64.707.03 

Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Шведун Вікторія 

Олександрівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету 

цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з 

державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування 

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; Братко 

Богдан Едуардович, кандидат наук з державного управління, начальник сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції Управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Чернівецькій області. 

 

Василенко Олег Вікторович, директор, Товариство з обмеженою відповідальністю 

“Осіріс ‒ 2005”. Назва дисертації: “Механізми державного управління інтернаціоналізацією 
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вищої освіти в Україні”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного 

управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України 

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

керівник: Павленко Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри публічного управління та  митного адміністрування Університету митної справи та 

фінансів. Офіційні опоненти: Шевченко Сергій Олексійович, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ; Вавренюк Сергій Анатолійович, кандидат наук 

з державного управління, докторант докторантури Національного університету цивільного 

захисту України.  

 

Крук Олена Володимирівна, заступник начальника відділу оформлення допомог, 

військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат, Рівненський обласний територіальний 

центр комплектування та соціальної підтримки. Назва дисертації: “Державне регулювання 

міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів”. 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 керівник: Коврегін Володимир Володимирович, доктор наук з державного 

управління, доцент, перший проректор Національного університету цивільного захисту 

України. Офіційні опоненти: Муц Луай Файсал, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного 

інституту Запорізького національного університету; Тарасенко Катерина Миколаївна, 

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри публічного управління та 

митного адміністрування Університету митної справи та фінансів. 

 

Копанчук Олена Євгенівна, заступник голови комітету з питань бюджету, народний 

депутат, Верховна Рада України. Назва дисертації: “Механізми захисту національних інтересів 

України у сфері міжнародних відносин”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.05 ‒  державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада Д 64.707.03 

Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Домбровська Світлана 

Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор,  начальник навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. Офіційні 

опоненти: Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри бойового та логістичного забезпечення оперативно-тактичного 

факультету Національної академії Національної гвардії України; Диганова Анна Юріївна, 

кандидат наук з державного управління, Головний державний інспектор митного поста 

«Херсон-аеропорт» Чорноморської митниці Держмитслужби. 
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