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Махлайчук  Віктор  Миколайович, науковий  співробітник  науково-дослідної
лабораторії  теоретичної  та  молекулярної  фізики  (НДЛ 14),  Одеський  національний
університет  імені  І.  І.  Мечникова.  Назва  дисертації:  «В’язко-пружні  та  поляризаційні
властивості систем зі сферичними та анізотропними молекулами в газовій та рідкій фазах».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  01.04.02  –  теоретична  фізика.  Спецрада  Д 41.051.04
Одеського  національного  університету  імені  І.І. Мечникова  (65082,  м. Одеса,  вул.
Дворянська,  2;  тел.(048)723-52-54).  Науковий консультант:  Маломуж Микола Петрович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  теоретичної  фізики  та
астрономії  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Офіційні опоненти:
Ваврух  Маркіян  Васильович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор
кафедри астрофізики  Львівського національного  університету  імені  Івана Франка;  Чалий
Олександр Васильович,  завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики
Національного  медичного  університету  імені  О.  О.  Богомольця;  Ушкац  Михайло
Вікторович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор  кафедри фізики  Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Копей  Володимир  Богданович,  доцент  кафедри  комп’ютеризованого
машинобудування,  Івано-Франківський  національний  технічний  університет  нафти  і  газу.
Назва  дисертації:  «Науково-методологічні  основи  автоматизованого  проектування
обладнання штангової свердловинної насосної установки». Шифр та назва спеціальності –
05.05.12  –  машини  нафтової  та  газової  промисловості.  Спецрада  Д  20.052.04  Івано-
Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу  (76019,  м.  Івано-
Франківськ,  вул.  Карпатська,  15;  тел.  (0342)  54-72-66).  Науковий  консультант:  Петрина
Юрій  Дмитрович,  доктор технічних  наук,  професор.  Офіційні  опоненти:  Яким  Роман
Степанович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  технологічної  та
професійної  освіти  Дрогобицького  державного  педагогічного  університету  імені  Івана
Франка;  Харченко  Євген  Валентинович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Національного університету «Львівська
політехніка»;  Горошко Андрій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор
кафедри фізики і електротехніки Хмельницького національного університету.

Степаненко  Сергій  Петрович,  завідувач  відділу  перспективних  технологій  і
технічних засобів для збирання, обробки та зберігання врожаю зернових і олійних культур,
Національний  науковий  центр  «Інститут  механізації  та  електрифікації  сільського
господарства».  Назва  дисертації:  «Механіко-технологічне  обґрунтування  процесів  і
обладнання  безрешітного  фракціонування  зернових  матеріалів».  Шифр  та  назва
спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
Спецрада  Д  27.358.01  Національного  наукового  центру  «Інститут  механізації  та
електрифікації  сільського  господарства»  Національної  академії  аграрних  наук  України
(08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11; тел. (04571) 31-
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100).  Науковий  консультант: Котов  Борис  Іванович,  доктор  технічних  наук,  професор,
Подільський державний аграрно-технічний університету, професор кафедри агроінженерії і
системотехніки.  Офіційні опоненти: Булгаков Володимир Михайлович, доктор технічних
наук, професор, , професор кафедри механіки, опору матеріалів та будівництва Національний
університету  біоресурсів  і  природокористування  України;  Чурсінов  Юрій  Олексійович,
доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  технології  зберігання  та  переробки
сільськогосподарської  продукції,  Дніпровський  державний  аграрно-економічний
університет;  Харченко Сергій Олександрович,  доктор технічних наук, доцент,  професор
кафедри оптимізації технологічних систем, Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка.

Лисенко  Ольга  Валеріївна,  доцент  кафедри  електроенергетики  і  автоматизації,
Таврійський  державний  агротехнологічний  університет  імені  Дмитра  Моторного.  Назва
дисертації:  «Наукові  основи  підвищення  енергетичної  ефективності  та  якості
електропостачання  в  електротехнічних  системах  з  комбінованою  генерацією».  Шифр  та
назва спеціальності – 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Спецрада Д 18.819.01
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (72310,
Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-
18). Науковий консультант:  Назаренко Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор,
декан  факультету  енергетики  і  комп’ютерних  технологій  Таврійського  державного
агротехнологічного  університету  імені  Дмитра  Моторного.  Офіційні  опоненти:  Васько
Петро Федосійович, доктор  технічних  наук,  завідувач  відділу гідроенергетики  Інституту
відновлюваної  енергетики  Національної  академії  наук  України;  Комар  Вячеслав
Олександрович,  доктор технічних наук, доцент,  доцент кафедри електричних станцій та
систем  Вінницького  національного  технічного  університету;  Будько  Василь  Іванович,
доктор  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  відновлюваних  джерел  енергії
Національного  технічного  університету  України  «Київський політехнічний  інститут  імені
Ігоря Сікорського».

Дудар Тамара Вікторівна, доцент кафедри екології Факультету екологічної безпеки,
інженерії  та  технологій,  Національний  авіаційний  університет.  Назва  дисертації:
«Методологічні засади екологічної безпеки  територій з техногенно-підсиленими джерелами
природного походження».   Шифр та назва спеціальності  –  21.06.01 – екологічна безпека.
Спецрада         Д 26.062.09 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, проспект
Любомира  Гузара,  1;  тел.  (044)  497-33-54,  406-79-15).  Науковий  консультант: Ісаєнко
Володимир  Миколайович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  ректор  Національного
авіаційного  університету.  Офіційні  опоненти:  Волошкіна  Олена  Семенівна,  доктор
технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища
Київського  національного  університету  будівництва  і  архітектури;  Улицький  Олег
Андрійович, доктор  геологічних  наук,  доцент,  директор  навчально-наукового  інституту
екологічної безпеки та управління Державної екологічної академії післядипломної освіти та
управління;  Барбашев  Сергій  Вікторович, доктор  технічних  наук,  старший  науковий
співробітник,  професор  кафедри  атомних  електричних  станцій  Одеського  національного
політехнічного університету.

Корнага Ярослав Ігорович,  доцент  кафедри технічної  кібернетики,  Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Назва дисертації: «Моделі та методи організації та управління гетерогенними розподіленими
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базами даних з динамічною структурою на основі мережецентричного підходу». Шифр та
назва спеціальності:  05.13.06 -  інформаційні  технології.  Спецрада Д 26.861.05 Державного
університету телекомунікацій (03110, м. Київ,  вул. Солом’янська 7; тел.  (044)  249-25-88).
Науковий  консультант:  Мухін  Вадим  Євгенійович,  доктор  технічних  наук,  професор,
професор  кафедри  математичних  методів  системного  аналізу  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні
опоненти:  Ланде  Дмитро  Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
відділу спеціалізованих систем моделювання Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України;  Кучеров  Дмитро  Павлович,  доктор  технічних  наук,  професор  кафедри
комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету; Бондарчук
Андрій  Петрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  директор  Навчально-наукового
інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій. 

Сидоренко  Володимир  Леонідович,  професор  кафедри  профілактики  пожеж  та
безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень
з  цивільного  захисту.  Назва  дисертації:  «Екологічна  безпека  Чорнобильської  зони
відчуження: техноприродні загрози від радіаційно небезпечних об'єктів і явищ». Шифр та
назва  спеціальності  –  21.06.01 – екологічна  безпека.  Спецрада  Д 26.062.09  Національного
авіаційного університету (03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1; тел. (044) 497-33-54,
406-79-15).  Науковий  консультант:  Азаров  Сергій  Іванович,  доктор  технічних  наук,
старший  науковий  співробітник,  провідний  науковий  співробітник  Інституту  ядерних
досліджень  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Фролов  Валерій  Федорович,  доктор
технічних наук, доцент, завідувач кафедри екології Національного авіаційного університету;
Захматов  Володимир Дмитрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
екологічної  безпеки Державної  екологічної  академії  післядипломної  освіти та управління;
Попович  Василь  Васильович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  начальник  Навчально-
наукового  інституту  цивільного  захисту  Львівського  державного  університету  безпеки
життєдіяльності.

Ганчев  Олександр Іванович,  доцент  кафедри філософії,  психології  та  педагогіки
Одеської  національної  академії  зв’язку  ім.  О.С.  Попова.  Назва  дисертації:  «Демографічні
трансформації болгарської спільноти Південної Бессарабії (ХІХ – початок ХХІ ст.)». Шифр
та назва спеціальності – 07.00.06   історіографія,  джерелознавство та спеціальні  історичні
дисципліни.  Спецрада Д  17.051.01 Запорізького національного університету (69600,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)764-45-46). Науковий консультант: Мільчев
Володимир Іванович, доктор  історичних  наук,  професор,  декан  історичного  факультету
Запорізького національного університету.  Офіційні  опоненти:  Андрєєв  Віталій
Миколайович,  доктор  історичних  наук,  професор,  професор  кафедри  історії  України
Київського університету імені Бориса Грінченка,  Волошин Юрій Володимирович,  доктор
історичних наук, професор,  професор кафедри історії України Полтавського національного
педагогічного  університету  ім.  В.  Г.  Короленка,  Філас  Віктор  Миколайович,  доктор
історичних наук, доцент кафедри дизайну Комунального закладу вищої освіти «Хортицька
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.
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 Гнатенко  Ірина  Анатоліївна,  докторант  кафедри  підприємництва  та  бізнесу,
Київського  національного  університету  технологій  та  дизайну.  Назва  дисертації:
«Формування  державних  пріоритетів  розвитку  підприємництва  в  умовах  інноваційної
економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством.  Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія
управління» (03151, м.Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник:
Арефʼєв  Сергій  Олегович,  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
підприємництва  та  бізнесу  Київського  національного  університету  технологій  та  дизайну.
Офіційні  опоненти:  Барна Марта Юріївна,  доктор економічних наук,  професор,  перший
проректор  Львівського  торговельно-економічного  університету;  Голубка  Степан
Михайлович, доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати України;
Кучерова Ганна Юріївна,  доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки
Класичного приватного університету.

Горбаченко  Станіслав  Анатолійович,  доцент  кафедри  менеджменту  та  інновацій
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Теоретико-
методологічні  основи  інноваційного  розвитку  системи  управління  морегосподарським
комплексом України».  Шифр та назва спеціальності  –  08.00.03 – економіка та управління
національним господарством.  Спецрада Д 41.051.11 Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, 65058). Науковий консультант:
Кузнєцов  Едуард  Анатолійович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
менеджменту  та  інновацій  Одеського  національного  університету  імені  І.  І.  Мечникова.
Офіційні опоненти:  Мінакова Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, професор,
головний  науковий  співробітник  відділу  макроекономіки  та  державного  управління
Причорноморського  науково-дослідного  інституту  економіки  та  інновацій;  Парсяк
Володимир  Никифорович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
економіки  та  організації  виробництва,  декан  факультету  економіки  моря  Національного
університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова; Сафонов Юрій  Миколайович,
доктор економічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти».

Краченко Ольга Михайлівна, доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського
національного  технічного  університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка.
Назва  дисертації:  «Механізми  гармонізації  економічних  відносин  сільськогосподарських
підприємств з  суб'єктами ринку продукції  тваринництва».  Шифр та назва  спеціальності  -
08.00.04  -  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада  Д 55.859.01  Сумського  національного  аграрного  університету  (40021,  м.  Суми,
вул. Г. Кондратьєва,  160,  тел.  (0542) 701012). Науковий  консультант:  Онегіна  Вікторія
Михайлівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  економіки  та
маркетингу  Харківського  національного  технічного  університету  сільського  господарства
імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Яців Ігор Богданович, доктор економічних наук,
доцент,  проректор  з  наукової  роботи  Львівського  національного  аграрного  університету;
Крюкова  Ірина  Олександрівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
обліку  і  оподаткування  Одеського  державного  аграрного  університету;  Місюк  Микола
Васильович,  доктор  економічних  наук,  професор,  декан  економічного  університету
Подільського державного аграрно-технічного університету. 
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Лимар  Валерія  Валеріївна,  доцент  кафедри  міжнародних  економічних  відносин
Донецького національного університету імені Василя Стуса. Назва дисертації: «Ефективність
біоорієнтованої  аграрної  економіки в  Україні».  Шифр та  назва  спеціальності  - 08.00.03 –
економіка  та  управління  національним  господарством.  Спецрада  Д 55.859.01  Сумського
національного  аграрного  університету  (40021,  м.  Суми,  вул. Г. Кондратьєва,  160,  тел.
(0542) 701012). Науковий консультант:  Талавиря Микола Петрович,  доктор економічних
наук,  професор,  директор  науково-дослідного  інституту  економіки  і  менеджменту
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти:
Готра Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і
підприємництва  Державного  вищого  навчального  закладу  «Ужгородський  національний
університет»;  Красноруцький  Олексій  Олександрович, доктор  економічних  наук,
професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського
національного  технічного  університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка;
Славкова  Олена  Павлівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету.

Пелехатий Андрій Олегович,  доцент  кафедри економіки та  публічного управління,
Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка.  Назва  дисертації:  «Бюджетна
політика  у  забезпеченні  розвитку  територій  України».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
08.00.08 – гроші,  фінанси і  кредит. Спецрада Д 26.883.01 Університету банківської справи
(79007, м. Львів,  вул. Січових Стрільців,  11; тел.  (044) 462-53-41).  Науковий консультант:
Васьківська  Катерина  Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри  публічного  адміністрування  та  управління  бізнесом  Львівського  національного
університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Опарін Валерій Михайлович, доктор
економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Державного вищого навчального
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Лисяк
Любов Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри державних,
місцевих та корпоративних фінансів Університету митної справи та фінансів; Кізима Тетяна
Олексіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету.

Сніщенко Роман  Григорович,  докторант  кафедри  економіки  та  економічної  теорії,
Тернопільський  національний  економічний  університет.  Назва  дисертації:  «Економічна
безпека  діяльності  суб’єктів  господарювання:  методологія  оцінки  та  механізми
забезпечення».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 Тернопільського
національного  економічного  університету  (46009,  м.  Тернопіль,  вул. Львівська,  11а;  тел.
(0352)47-50-76).  Науковий  консультант:  Гринчуцький  Валерій  Іванович,  доктор
економічних  наук,  професор, професор  кафедри  економіки  та  економічної  теорії
Тернопільського  національного  економічного  університету.  Офіційні  опоненти:  Гончар
Ольга  Іванівна,  доктор  економічних  наук,  професор, професор  кафедри  економіки
підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету; Савіна Галина
Григорівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  та
міжнародних  звʼязків  Херсонського  національного  технічного  університету;  Харазішвілі
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Юрій Михайлович,  доктор  економічних  наук,  старший науковий співробітник, головний
науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва
Інституту економіки промисловості НАН України.

Тєшева Лариса Василівна, доцент кафедри економіки та менеджменту Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна. Назва дисертації: «Стратегічний потенціал
інноваційного  розвитку  аграрного  сектору  економіки».  Шифр  та  назва  спеціальності  -
08.00.03  –  економіка  та  управління  національним  господарством.  Спецрада  Д 55.859.01
Сумського національного аграрного університету (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160,
тел.  (0542) 701012).  Науковий  консультант:  Дорошенко  Ганна  Олександрівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  економіки  та  менеджменту  Харківського
національного  університету  імені  В.Н.Каразіна.  Офіційні  опоненти:  Маркіна  Ірина
Анатоліївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту
Полтавської державної аграрної академії; Ревак Ірина Олександрівна, доктор економічних
наук, професор, декан факультету управління та економічної безпеки Львівського державного
університету  внутрішніх  справ;  Онишко Світлана  Василівна,  доктор економічних  наук,
професор, завідувач кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби
України.

Тормосов  Руслан  Юрійович,  виконавчий  директор  Всеукраїнської  благодійної
організації  «Інститут місцевого розвитку».  Назва дисертації:  «Методологічні  та прикладні
засади  впровадження  цільових  програм  сталого  енергетичного  розвитку  на  основі
коалесцентних структур». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством. Спецрада Д 26.056.10 Київського національного університету
будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-
80). Науковий консультант: Чуприна Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, доцент,
професор  кафедри  менеджменту  в  будівництві  Київського  національного  університету
будівництва  і  архітектури.  Офіційні  опоненти:  Колісник  Галина  Миколаївна,  доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  обліку  та  аудиту  Державного  вищого
навчального  закладу  «Ужгородський  національний  університет»;  Жарінова  Алла
Георгіївна,  доктор економічних наук,  доцент,  в.о.  директора Державної  науково-технічної
бібліотеки України;  Федун Ігор Леонідович,  доктор економічних наук,  доцент,  професор
кафедри  світового  господарства  Київського  національного  торговельно-економічного
університету.

Юшкевич  Олена  Олександрівна,  доцент  кафедри  менеджменту  і  підприємництва,
Державний  університет  «Житомирська  політехніка».  Назва  дисертації:  «Економіко-
екологічний  механізм  забезпечення  розвитку  сільськогосподарських  підприємств  зони
радіаційного забруднення: теоретико-методологічний та організаційний аспекти». Шифр та
назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами
економічної  діяльності).  Спецрада  Д 26.142.03  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад
«Міжрегіональна  академія  управління  персоналом»  (03039  Київ,  вул.  Фрометівська,  2,
МАУП; тел.  (044)  490-95-20).  Науковий консультант:  Купалова Галина Іванівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  екологічного  менеджменту  та
підприємництва  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка. Офіційні
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опоненти:  Єрмаков Олександр Юхимович, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і
природокористування  України;  Малік  Микола  Йосипович,  доктор  економічних  наук,
професор,  академік  НААН, головний  науковий  співробітник  відділу  підприємництва,
кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної
економіки»;  Ніценко Віталій Сергійович,  доктор економічних наук,  професор,  професор
кафедри  обліку  та  оподаткування  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад  «Міжрегіональна
академія управління персоналом».

Войт Дмитро Сергійович,  докторант,  Міжнародний університет  бізнесу  і  права,  м.
Херсон.  Назва  дисертації:  «Управління  економічним  розвитком  регіонів  в  умовах
соціалізації».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.05  –  розвиток  продуктивних  сил  і
регіональна  економіка.  Спецрада  Д  41.088.05  Одеської  національної  академії  харчових
технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант:
Іртищева  Інна  Олександрівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
менеджменту  Національного  університету  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова.
Офіційні  опоненти:  Булюк  Віталій  Вікторович,  доктор  економічних  наук,  доцент,
заступник голови Херсонської  обласної  ради;  Петренко Наталія Олександрівна, доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування
Уманського  національного  університету  садівництва; Шапошников  Костянтин
Сергійович, доктор  економічних  наук,  професор,  директор  Причорноморського  науково-
дослідного інституту економіки та інновацій, м.Одеса.

Ткачук Галина Олександрівна,  докторант Одеської національної академії харчових
технологій. Назва дисертації: «Економічна безпека підприємств в умовах трансформаційних
перетворень».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д  41.088.05  Одеської
національної  академії  харчових технологій  (65039,  м. Одеса, вул. Канатна,  112;  тел.  (048)
725-32-84).  Науковий  консультант:  Немченко  Валерій  Вікторович,  доктор  економічних
наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Одеської національної академії харчових
технологій. Офіційні опоненти:  Пушак  Ярослав Ярославович,  доктор економічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  економіки  та  економічної  безпеки  Львівського  державного
університету внутрішніх справ; Маслєнніков Євгеній Іванович, доктор економічних наук,
професор,  професор  кафедри  менеджменту  та  інновацій  Одеського  національного
університету імені І.І.Мечникова; Павлов  Костянтин Володимирович, доктор економічних
наук,  професор,  професор  кафедри  аналітичної  економіки  та  природокористування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Турленко Наталя Володимирівна, начальник Центру розвиту індивідуального бізнесу
Південного регіонального департаменту роздрібного бізнесу АТ « Укрсиббанк», м. Одеса.
Назва  дисертації:  «Інвестиційні  механізми  регіональних  структурних  трансформацій  в
агросфері».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.05  –  розвиток  продуктивних  сил  і
регіональна  економіка.  Спецрада  Д  41.088.05  Одеської  національної  академії  харчових
технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант:
Басюркіна  Наталія  Йосипівна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри
управління  бізнесом Одеської  національної  академії  харчових  технологій.  Офіційні
опоненти:  Наумов Олександр Борисович,  доктор економічних наук, професор,  завідувач
відділу розвитку податкового та митного аудиту Університету державної фіскальної служби
України, НДІ «Фіскальної політики»;  Ужва  Алла Миколаївна, доктор економічних наук,
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доцент, доцент кафедри обліку та аудиту Чорноморського національного університету імені
Петра  Могили; Орел Володимир  Миколайович, доктор  економічних  наук,  професор,
професор  кафедри  організації  виробництва,  бізнесу  та  менеджменту  Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Стрижачук Федір Васильович, старший науковий співробітник Центру дослідження
релігії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Назва дисертації:
«Ренесанс  доктрини  про  Трійцю  у  сучасному  західному  богослов’ї».  Шифр  та  назва
спеціальності  – 09.00.14 – богослов’я.  Спецрада Д 26.053.21 Національного педагогічного
університету  імені  М.П.  Драгоманова  (01601, м.  Київ,  вул. Пирогова,  9;  тел.:  234-11-08).
Науковий  консультант: Соловій  Роман  Павлович, доктор  філософських  наук,  доцент
кафедри богослов'я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова. Офіційні опоненти: Саган Олександр Назарович, доктор філософських наук,
професор,  провідний науковий співробітник  Відділення релігієзнавства Інституту філософії
НАН України імені Г.С. Сковороди; Завійський Роман Петрович, доктор наук з богослов’я,
консультант  громадської  організації  "Євро-Азійська  теологічна  асоціація;  Філоненко
Олександр Семенович, доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії культури і
філософії науки філософського факультету Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна.

Курилюк  Юрій  Богданович,  начальник  управління  адміністративної  юрисдикції
Депертаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби
України. Назва дисертації: «Адміністративно-правові та кримінологічні засади забезпечення
правопорядку  в  прикордонній  сфері  України».  Шифр  і  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне  право  і  процес;  фінансове  право;  інформаційне  право;  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  консультант:  Матвійчук  Валерій  Костянтинович, доктор
юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  кримінального  права,  процесу  і
криміналістики  Київського  інституту  інтелектуальної  власності  та  права  Національного
університету  «Одеська  юридична  академія».  Офіційні  опоненти:  Головкін  Богдан
Миколайович, доктор  юридичних  наук,  професор, завідувач  кафедри  кримінології  та
кримінально-виконавчого  права  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава
Мудрого;  Шопіна  Ірина  Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор
кафедри  адміністративно-правових  дисциплін  Львівського  державного  університету
внутрішніх справ;  Шаблистий Володимир Вікторович,  доктор юридичних наук,  доцент,
професор  кафедри  кримінального  права  та  кримінології  Дніпропетровського  державного
університету внутрішніх справ. 
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Воронятніков  Олександр  Олександрович,  доцент  кафедри  адміністративного,
фінансового та банківського права, Міжрегіональна Академія управляння персоналом. Назва
дисертації: «Публічне  адміністрування  сферою санітарного  та  епідемічного  благополуччя
населення».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –  адміністративне  право  і  процес;
фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та
фінансів  (49000,  м.  Дніпро,  вул.  Володимира  Вернадського,  2/4;  тел.(056)756-05-78).
Науковий  консультант:  Кузьменко  Оксана  Володимирівна,  доктор  юридичних  наук,
професор, професор кафедри теорії та історії права Київського національного економічного
університету  імені  Вадима  Гетьмана.  Офіційні  опоненти:  Комісаров  Олександр
Геннадійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  заступник  начальника  з  навчально-
методичної та наукової роботи Київського факультету Національної академії Національної
гвардії України; Свиридюк Наталія Петрівна, доктор юридичних наук, доцент,  заступник
завідувача  науково-дослідної  лабораторії  кримінологічних  досліджень  та  проблем
запобігання  злочинності Державного  науково-дослідного  інституту  МВС  України;
Стрельченко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ.

Медвідь Андрій Богданович, доцент  кафедри теорії  держави і  права юридичного
факультету Львівського торговельно-економічного  університету.  Назва дисертації:  «Права
людини  на  життя,  свободу  та  справедливий  суд  за  Європейською  конвенцією  1950  і
Конституцією  України:  проблеми  регламентації  та  тлумачення».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000,
м.  Ужгород,  вул.  Підгірна,  46;  т.  (03122)  3-33-41).  Науковий  керівник:  Бисага  Юрій
Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права
та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Офіційні
опоненти:  Скрипнюк  Олександр  Васильович доктор  юридичних  наук,  професор,
заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН
України;  Дешко  Людмила  Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор
кафедри  конституційного  права,  Інституту  права  Київського  Національного  університет,
імені Тараса Шевченка;  Мішина Наталія Вікторівна, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права, Національного університету, ”Одеська юридична
академія”.

Семенишин Микола Олександрович, начальник Головного управління Національної
поліції в Донецькій області. Назва дисертації: «Теорія та практика запобігання органами та
підрозділами  Національної  поліції  України  корисливо-насильницьким  злочинам  (за
матеріалами  операції  Об’єднаних  сил)».  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,  пров. Євгена Гуцала,  4а,  тел. (044) 254-95-25).  Науковий консультант:  Бесчастний
Віктор  Миколайович, доктор  юридичних  наук,  професор,  керівник  Секретаріату
Конституційного  Суду  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;  Головкін  Богдан  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
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завідувач  кафедри  кримінології  та  кримінально-виконавчого  права  Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Кулик Олександр Георгійович, доктор
юридичних  наук,  завідувач  науково-дослідної  лабораторії  кримінологічних  досліджень  та
проблем  запобігання  злочинності  Державного  науково-дослідного  інституту  Міністерства
внутрішніх справ України.

Білоус Олег Валерійович, суддя, Касаційний адміністративний суд (Верховний Суд).
Назва дисертації:«Поняття та категорії  адміністративного судочинства: людиноцетричні та
аксіологічні аспекти тлумачення». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету
митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, кім. 223).
Науковий консультант:  Лютіков Павло Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, в.о.
завідувача  кафедри  адміністративного  та  митного  права  Університету  митної  справи  та
фінансів.  Офіційні  опоненти:  Кучерявенко Микола Петрович, доктор  юридичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  фінансового  права  Національного  юридичного  університету
імені  Ярослава Мудрого;  Рябченко Олена Петрівна,  доктор юридичних наук,  професор,
професор  кафедри  адміністративного  права  і  процесу  та  митної  безпеки  Університету
державної фіскальної служби України; Бондар Олександр Григорович, доктор юридичних
наук, професор, перший проректор Запорізького національного університету.

Марчук Микола Іванович, завідувач кафедри конституційного і міжнародного права
Харківського національного університету внутрішніх справ. Назва дисертації:  «Державний
лад Республіки Польща». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право;
муніципальне право.  Спецрада Д 26.007.04 Національної  академії  внутрішніх  справ,  МВС
України (03035, м. Київ,  пл. Солом’янська, 1;  тел.  (044) 246-94-91).  Науковий консультант:
Серьогін Віталій Олександрович,  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
конституційного  і  муніципального  права Харківського  національного  університету  імені
В.Н.  Каразіна.  Офіційні  опоненти:  Бисага  Юрій Михайлович, доктор  юридичних  наук,
професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ
“Ужгородський  національний  університет”;  Шатіло  Володимир  Анатолійович,  доктор
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного
університету; Васильченко Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри  конституційного  права  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка.
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Греца  Ярослав  Васильович, доцент  кафедри  господарського  права  ДВНЗ
“Ужгородський національний університет”. Назва дисертації: “Зміст, правові засоби та межі
податкового  планування:  зарубіжний  досвід  та  українська  практика”.  Шифр  та  назва
спеціальності  – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право.  Спецрада  Д 61.051.07  ДВНЗ “Ужгородський  національний  університет”  (88000,  м.
Ужгород,  пл.  Народна,  3,  тел.  (050) 664 79 86).  Науковий  консультант:  Бисага  Юрій
Михайлович, доктор юридичних наук, професор,  завідувач кафедри конституційного права
та порівняльного правознавства ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. Офіційні
опоненти:  Латковська Тамара Анатоліївна,  доктор юридичних наук,  професор  кафедри
конституційного,  адміністративного  та  фінансового  права  Чернівецького  юридичного
інституту  Національного  університету  “Одеська  юридична  академія”; Савченко  Леся
Анатоліївна,  доктор юридичних наук, професор,  головний науковий співробітник відділу
теорії  та  практики  законотворчої  діяльності  Інституту  законодавства  Верховної  Ради
України;  Якимчук Наталія Яківна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
фінансового права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Брусакова  Оксана  Валеріївна,  кандидат  філософських  наук,  доцент,  декан
факультету  №  6 Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ.  Назва
дисертації:  «Адміністративно-правові засади державного регулювання в галузі авіаційного
транспорту  в  Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  12.00.07  -  адміністративне  право  і
процес;  фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада  Д  64.700.01  Харківського
національного університету внутрішніх справ  (61080, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81). Науковий  консультант:  Сокуренко  Валерій  Васильович,  доктор  юридичних
наук, професор, начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Офіційні  опоненти:  Журавльов  Дмитро  Володимирович,  доктор  юридичних  наук,
професор,   Перший  заступник  директора  Інституту  права  та  післядипломної  освіти
Міністерства  юстиції  України; Сербин  Руслан  Андрійович,  доктор  юридичних  наук,
професор,  проректор  Національної  академії  внутрішніх  справ;  Юнін  Олександр
Сергійович, доктор юридичних  наук,  професор,  директор  навчально-наукового інституту
заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ.

Харченко  Інна  Іванівна,  доцент  кафедри  державно-правових  дисциплін  та
українознавства  Сумського  національного  аграрного  університету.  Назва  дисертації:
«Теоретико-практичні  засади  формування  культури  професійної  комунікації  майбутніх
фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО». Шифр та назва
спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д 12.112.01
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
(84116,  м. Слов’янськ,  Донецька  обл.,  вул. Г. Батюка,  19;  тел.  (0626)  66-54-54).  Науковий
консультант:  Семеніхіна  Олена  Володимирівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  інформатики  Сумського  державного  педагогічного  університету  імені
А. С. Макаренка.  Офіційні  опоненти:  Сапожников  Станіслав  Володимирович, доктор
педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  інноваційних  технологій  педагогіки  та
психології та соціальної роботи Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда
Нобеля»;  Гевко  Ігор  Васильович, доктор  педагогічних  наук,  професор,  проректор  з
навчально-методичної  роботи  Тернопільського  національного  педагогічного  університету
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імені Володимира Гнатюка;  Лебедик Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент
кафедри  педагогіки  та  суспільних  наук  ВНЗ  Укоопспілки  «Полтавський  університет
економіки і торгівлі». 

Бадер  Світлана  Олександрівна,  доцент,  завідувачка  кафедри  дошкільної  та
початкової  освіти  ДЗ  «Луганський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка»
(м. Старобільськ).  Назва дисертації:  „Система формування ціннісно-смислових орієнтацій
майбутніх вихователів закладів  дошкільної  освіти у фаховій підготовці”.  Шифр та  назва
спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д  29.053.01
Державного  закладу  „Луганський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка”
(92703,  Луганська  обл.,  м. Старобільськ,  пл. Гоголя, 1;  тел.  (06461)  2-40-61).  Науковий
консультант: Караман Олена Леонідівна,  доктор педагогічних наук,  професор,  директор
навчально-наукового  інституту  педагогіки  і  психології  ДЗ  «Луганський  національний
університет  імені  Тараса  Шевченка»  (м. Старобільськ).  Офіційні  опоненти:  Кучерявий
Олександр  Георгійович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  провідний  науковий
співробітник відділу теорії  і  практики педагогічної  освіти Інституту педагогічної  освіти і
освіти  дорослих  імені  Івана  Зязюна  НАПН  України; Ткачова  Наталія  Олександрівна,
доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри педагогіки  Харківського
національного  педагогічного  університету  імені  Г.  С.  Сковороди; Степанова  Тетяна
Михайлівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  декан  факультету  дошкільної  та
початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Валько Наталія Валеріївна,  доцент  кафедри інформатики,  програмної  інженерії  та
економічної  кібернетики  Херсонського  державного  університету  (м.  Херсон).  Назва
дисертації – «Система підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін
до застосування STEM технологій у професійній діяльності». Шифр та назва спеціальності –
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д  17.127.04  Класичного
приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-95-85).
Науковий  консультант:  Осадчий  Вячеслав  Володимирович,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  інформатики  і  кібернетики  Мелітопольського  державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Петрук Віра
Андріївна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  вищої  математики
Вінницького  національного  технічного  університету;  Іваницький  Олександр  Іванович,
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної математики Запорізького
національного  університету;  Бирка  Маріан  Філаретович,  доктор  педагогічних  наук,
доцент,  професор  кафедри педагогіки,  психології  та  теорії  управління  освітою  Інституту
післядипломної освіти Чернівецької області.

Меняйло Вікторія Іванівна,  докторант кафедри педагогіки та психології  освітньої
діяльності  Запорізького  національного  університету.  Назва  дисертації:  «Теоретичні  і
методичні  засади  підготовки  майбутніх  докторів  філософії  до  дослідницько-інноваційної
діяльності». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Спецрада  Д 17.051.09  Запорізького  національного  університету  (69063,  м. Запоріжжя,
вул. Жуковського,  66;  тел. (061)  228-75-00).  Науковий  консультант: Гура  Олександр
Іванович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-педагогічної  та
навчальної  роботи  Запорізького  національного  університету.  Офіційні  опоненти:  Бойчук
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Юрій  Дмитрович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  в. о. ректора  Харківського
національного  педагогічного  університету  імені Г. С. Сковороди;  Таланова  Жанетта
Василівна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  головний  науковий  співробітник  відділу
політики  і  врядування  у  вищій  освіті  Інституту  вищої  освіти  Національної  академії
педагогічних  наук  України;  Сидорчук  Нінель  Герандівна,  доктор  педагогічних  наук,
доцент, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами
Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Кузьмінська  Олена  Геронтіївна,  доцент  кафедри  інформаційних  систем  і
технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України 
(м.  Київ).  Назва  дисертації:  „Теоретико-методичні  засади  проєктування  і
застосування  цифрового  освітнього  середовища  наукової  комунікації  магістрів-
дослідників”.  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.10  –  інформаційно-
комунікаційні  технології  в  освіті.  Спецрада  Д 29.053.01  Державного  закладу
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (92703, Луганська
обл.,  м. Старобільськ,  пл. Гоголя, 1;  тел.  (06461)  2-40-61).  Науковий  консультант:
Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент
НАПН  України,   професор  кафедри  комп’ютерних  наук  і  математики  Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка.  Офіційні  опоненти:  Спірін  Олег
Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та
цифровізації  ДЗВО  „Університет менеджменту освіти” НАПН України; Семеріков
Сергій  Олексійович, доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
інформатики  та  прикладної  математики  Криворізького  державного  педагогічного
університету;  Топольник Яна Володимирівна,  доктор педагогічних наук,  доцент,
в.о.  завідувача  кафедри  педагогіки  вищої  школи  ДВНЗ  „Донбаський  державний
педагогічний університет”

Власова  Інна  Володимирівна, завідувач  відділу  науково-організаційної  та
кадрової  роботи,  Інститут  вищої  освіти  Національної  академії  педагогічних  наук
України.  Назва  дисертації:  «Розширення  фінансової  автономії  університетів:
політичний  та  управлінський  виміри».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.06  –
теорія і методика управління освітою. Спецрада Д 26.456.02 Інституту вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9;
тел.  (044)  286-68-04).  Науковий  консультант:  Калашнікова  Світлана  Андріївна,
доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої освіти Національної
академії  педагогічних  наук  України.  Офіційні  опоненти:  Камишин  Володимир
Вікторович, доктор  педагогічних  наук,  в.о.  директора  державної  наукової
установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»; Галус
Олександр Мар’янович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової
роботи  Хмельницької  гуманітарно-педагогічної  академія;  Борова  Тетяна
Анатоліївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  педагогіки,
психології  та  іноземної  філології  Харківського  національного  економічного
університету імені Семена Кузнеця.
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Кірдан  Олександр  Петрович,  завідувач  кафедри економіки  та  соціально-
поведінкових  наук,  Уманський державний педагогічний  університет  імені  Павла  Тичини.
Назва дисертації: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі
неперервної  освіти».  Спецрада  Д 74.053.01  Уманського  державного  педагогічного
університету імені  Павла Тичини (20300,  м.  Умань,  вул.  Садова,  2;  тел.  (04744) 3-45-82).
Науковий  консультант:  Безлюдний  Олександр  Іванович,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  тимчасово  не  працює.  Офіційні  опоненти:  Дутка  Ганна  Яківна,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  проректор  з  навчально-методичної  та  виховної  роботи
Львівського  інституту  економіки  і  туризму;  Третько  Віталій  Віталійович,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  декан  факультету  міжнародних  відносин  Хмельницького
національного університету;  Атаманчук Юрій Миколайович, доктор педагогічних наук,
професор,  професор  кафедри  освіти  та  управління  навчальним  закладом Класичного
приватного університету (м. Запоріжжя).

Войтовська Оксана  Миколаївна,  доцент  кафедри  освіти  дорослих  Національного
педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова.  Назва  дисертації  «Теоретичні  і
методичні  засади  професійного  розвитку вчителів  фізичної  культури  в  умовах
післядипломної  педагогічної  освіти».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і
методика  професійної  освіти. Спецрада Д 26.053.19  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08).
Науковий консультант: Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач  кафедри  фізичної  реабілітації Національного  педагогічного  університету  імені
М.П. Драгоманова.  Офіційні  опоненти: Ажиппо  Олександр  Юрійович,  доктор
педагогічних  наук,  професор, ректор  Харківської  державної  академії  фізичної  культури
Міністерства  освіти  і  науки  України;  Бєлікова  Наталія  Олександрівна,   доктор
педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  теорії  фізичного  виховання,  фітнесу  та
рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Біда Олена
Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології
Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.

Журенко  Олена  Василівна,  доцент  кафедри  біохімії  та  фізіології  тварин  імені
академіка  М. Ф. Гулого  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України. Назва дисертації: «Кортико-вегетативна регуляція мінерального обміну в організмі
корів  та  його  корекція».  Шифр  та  назва  спеціальності:  03.00.13  -  фізіологія  людини  
і  тварин.  Спецрада  Д 26.004.14  Національного  університету  біоресурсів  і  природо-
користування  (03041,  м. Київ,  вул. Героїв  Оборони,  15;  тел.:  (044)  527-82-28).  Науковий
консультант:  Карповський  Валентин  Іванович,  доктор  ветеринарних  наук,  професор,
професор кафедри біохімії та фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Гуфрій
Дмитро Федорович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри фармакології
та  токсикології  Львівського  національного  університету  ветеринарної  медицини  та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького; Влізло Василь Васильович, доктор ветеринарних наук,
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професор,  головний науковий співробітник  Державного науково-дослідного  контрольного
інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок;  Паска Марія Зіновіївна, доктор
ветеринарних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського
державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

 

Масюк  Дмитро  Миколайович,  професор  кафедри  фізіології  та  біохімії  сільсько-
господарських тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Назва
дисертації:  «Структурно-функціональна  характеристика  білків  плазмолеми  ентероцитів
порожньої кишки великої  рогатої  худоби у плодовий період онтогенезу».  Шифр та назва
спеціальності:  03.00.13 - фізіологія людини і тварин. Спецрада Д 26.004.14 Національного
університету біоресурсів  і  природокористування (03041, м. Київ,  вул. Героїв  Оборони,  15;
тел.:  (044)  527-82-28).  Науковий консультант:  Цвіліховський  Микола  Іванович,  доктор
біологічних  наук,  професор,  декан  факультету  ветеринарної  медицини  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Гуфрій
Дмитро Федорович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри фармакології
та  токсикології  Львівського  національного  університету  ветеринарної  медицини  та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького;  Бобрицька Ольга Миколаївна, доктор ветеринарних
наук, професор, професор кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин Харківської
державної  зооветеринарної  академії;  Віщур  Олег  Іванович,  доктор  ветеринарних  наук,
професор, завідувач лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН.

Постой  Руслана  Вікторівна,  провідний  фахівець  відділу  науково-технічної
інформації  науково-дослідної  частини  Національного  університету  біоресурсів  і  природо-
користування України. Назва дисертації: «Кортико-вегетативна регуляція обміну речовин у
холостих  свиноматок  та  методи  його  корекції».  Шифр та  назва  спеціальності:  03.00.13  -
фізіологія людини і тварин. Спецрада Д 26.004.14 Національного університету біоресурсів і
природо-користування  (03041,  м. Київ,  вул. Героїв  Оборони,  15;  тел.:  (044)  527-82-28).
Науковий  консультант:  Карповський  Валентин  Іванович,  доктор  ветеринарних  наук,
професор,  професор  кафедри  біохімії  та  фізіології  тварин  імені  академіка  М. Ф. Гулого
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти:
Камбур  Марія  Дмитрівна,  доктор  ветеринарних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
анатомії,  нормальної  та  патологічної  фізіології  Сумського  національного  аграрного
університету;  Стояновський  Володимир  Григорович,  доктор  ветеринарних  наук,
професор,  завідувача  кафедри  нормальної  та  патологічної  фізіології  імені
С. В. Стояновського  Львівського  національного  університету  ветеринарної  медицини  та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького;  Бобрицька Ольга Миколаївна, доктор ветеринарних
наук, професор, професор кафедри нормальної і патологічної фізіології тварин Харківської
державної зооветеринарної академії.

Журавльова Олена Вікторівна, докторант кафедри загальної і соціальної психології
та  соціології,  Східноєвропейський  національний  університет  імені  Лесі  Українки.  Назва
дисертації: «Психологія прокрастинації особистості студента». Шифр та назва спеціальності
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–  19.00.07  –  педагогічна  та  вікова  психологія.  Спецрада  Д  48.125.03  Національного
університету «Острозька академія» (35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2;
тел. (03654) 2-29-49).  Науковий  консультант:  Засєкіна  Лариса  Володимирівна,  доктор
психологічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  та  міжнародної
співпраці  Східноєвропейського національного університету  імені  Лесі  Українки.  Офіційні
опоненти:  Данилюк  Іван  Васильович, доктор  психологічних  наук,  професор,  декан
факультету  психології  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;
Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
психології  особистості  та  соціальних  практик  Київського  університету  імені  Бориса
Грінченка; Хомуленко Тамара Борисівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри  психології  Харківського  національного  педагогічного  університету  імені  Г.С.
Сковороди.  

Кольцов  Віталій  Михайлович, директор  Одеського  обласного  відділення  фонду
соціального  захисту  населення. Назва  дисертації:  «Особливості  становлення  та
структуризації  політичної  опозиції  в  країнах  Вишеградської  групи». Шифр  та  назва
спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада Д 41.053.06 Державного
закладу  «Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені
К. Д. Ушинського»  МОН  України  (65020,  м. Одеса,  вул. Старопортофранківська,  26;  тел.
(048) 723-40-98).  Науковий  консультант: Наумкіна  Світлана  Михайлівна,  доктор
політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права Державного закладу
«Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені  К. Д. Ушинського».
Офіційний  опоненти:  Остапець  Юрій  Олександрович,  доктор  політичних  наук,  доцент,
декан факультету суспільних наук Державного вищого навчального закладу «Ужгородський
національний  університет»;  Романюк  Анатолій  Семенович, доктор  політичних  наук,
професор, завідувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана
Франка;  Фісун  Олександр  Анатолійович,  доктор  політичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри політології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Гоголь  Тетяна  Василівна,  доцент  кафедри  менеджменту,  публічного
управління  та  адміністрування  Подільського  державного  аграрно-технічного
університету.  Назва  дисертації  –  «Механізми  державного  регулювання  розвитком
сільських територій  України». Шифр та назва спеціальності  –  25.00.02 – механізми
державного управління. Спецрада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної
служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України (03038, м. Київ,
вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий консультант: Дубич Клавдія
Василівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,  завідувач  кафедрою
публічного  управління  та  адміністрування  Інституту  підготовки  кадрів  державної
служби зайнятості України. Офіційні опоненти: Миколайчук Микола Миколайович,
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри  економічної та
фінансової  політики  Одеського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України;  Ігнатенко
Олександр  Павлович, доктор  наук  з  державного  управління,  старший  Експерт  з
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міжвідомчої співпраці та економічного розвитку Проекту «Партнерство для розвитку
міст» (Проект  ПРОМІС);  Боклаг Валентина Андріївна, доктор наук з  державного
управління,  доцент,  завідувач  кафедри  публічного  управління  та  адміністрування
Кропивницького інституту державного та муніципального управління.

Рєзніков  Валерій  Володимирович,  декан  факультету  міжнародних  економічних
відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
Назва  дисертації:  “Механізми  формування  та  реалізації  державної  політики  у  сфері
європейської  інтеграції  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
консультант: 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:  Ємельянов  Володимир  Михайлович, доктор  наук  з  державного
управління,  професор,  директор  Інституту  державного  управління  Чорноморського
національного університету імені Петра Могили;  Лопушинський Іван Петрович, доктор
наук  з  державного  управління,  професор,  завідувач  кафедри  державного  управління  і
місцевого самоврядування Херсонського національного  технічного університету;  Латинін
Микола Анатолійович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри
економічної  політики  та  менеджменту  Харківського  регіонального  інституту  державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Терещенко  Діна  Акрамівна,  доцент  кафедри  менеджменту  та  публічного
адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури. Назва
дисертації:  “Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні”.
Шифр  та  назва  спеціальності ‒  25.00.02  ‒  механізми  державного  управління.  Спецрада
Д 64.707.03  Національного  університету  цивільного  захисту  України  (61023,  м. Харків,
вул. Чернишевська,  94;  тел. (057)  715-63-91).  Науковий  консультант:  Статівка  Наталія
Валеріївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління
персоналом  та  економіки  праці  Харківського  регіонального  інституту  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України.
Офіційні опоненти:  Ортіна Ганна Володимирівна,  доктор наук з державного управління,
доцент,  в.о.  декана  факультету  економіки  та  бізнесу  Таврійського  державного
агротехнологічного  університету  імені  Дмитра  Моторного;  Мороз  Володимир
Михайлович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  професор  кафедри
педагогіки  і  психології  управління  соціальними  системами   ім.  акад.  І.А. Зязюна
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;  Васильєва
Олександра Іллівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри
публічного управління та публічної служби  Національної академії державного управління
при Президентові України.

17


	Копей Володимир Богданович, доцент кафедри комп’ютеризованого машинобудування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Назва дисертації: «Науково-методологічні основи автоматизованого проектування обладнання штангової свердловинної насосної установки». Шифр та назва спеціальності – 05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості. Спецрада Д 20.052.04 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий консультант: Петрина Юрій Дмитрович, доктор технічних наук, професор. Офіційні опоненти: Яким Роман Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; Харченко Євген Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка»; Горошко Андрій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри фізики і електротехніки Хмельницького національного університету.
	Греца Ярослав Васильович, доцент кафедри господарського права ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. Назва дисертації: “Зміст, правові засоби та межі податкового планування: зарубіжний досвід та українська практика”. Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 61.051.07 ДВНЗ “Ужгородський національний університет” (88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3, тел. (050) 664 79 86). Науковий консультант: Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. Офіційні опоненти: Латковська Тамара Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету “Одеська юридична академія”; Савченко Леся Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України; Якимчук Наталія Яківна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
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	Бадер Світлана Олександрівна, доцент, завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Назва дисертації: „Система формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у фаховій підготовці”. Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 29.053.01 Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий консультант: Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Офіційні опоненти: Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Степанова Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

	Валько Наталія Валеріївна, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету (м. Херсон). Назва дисертації – «Система підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін до застосування STEM технологій у професійній діяльності». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 17.127.04 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-95-85). Науковий консультант: Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Петрук Віра Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету; Іваницький Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної математики Запорізького національного університету; Бирка Маріан Філаретович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної освіти Чернівецької області.
	Кузьмінська Олена Геронтіївна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ). Назва дисертації: „Теоретико-методичні засади проєктування і застосування цифрового освітнього середовища наукової комунікації магістрів-дослідників”. Шифр та назва спеціальності – 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Спецрада Д 29.053.01 Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий консультант: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка. Офіційні опоненти: Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО „Університет менеджменту освіти” НАПН України; Семеріков Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету; Топольник Яна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”


