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Василик Ольга Іванівна, доцент кафедри математичного аналізу та теорії 

ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Узагальнення -субгауссових 

випадкових процесів та їх застосування». Шифр та назва спеціальності – 01.01.05 – теорія 

ймовірностей і математична статистика. Спецрада Д 26.001.37 Київського національного 

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

64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Козаченко Юрій Васильович, доктор 

фізико-математичних наук, професор. Офіційні опоненти: Працьовитий Микола 

Вікторович, доктор фiзико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного 

факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН 

України; Єлейко Ярослав Іванович, доктор фiзико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри теоретичної та прикладної статистики Львівського національного університету імені 

Івана Франка МОН України; Сливка-Тилищак Ганна Іванівна, доктор фізико-

математичних наук, доцент, професор кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України. 

 

 

Галян Володимир Володимирович, завідувач кафедри експериментальної фізики, 

інформаційних та освітніх технологій, Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки Міністерства освіти і науки України. Назва дисертації: «Випромінювання світла 

в халькогенідних монокристалах систем Ga–In(La)–S та склоподібних сплавах утворених 

бінарними халькогенідами Ag2S(Se), HgS, Ga(La)2S(Se)3, GeS2 легованих ербієм». Шифр та 

назва спеціальності – 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Спецрада 

Д 61.051.01 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» Міністерства освіти i науки України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; 

тел.(0312) 61-33-21). Науковий консультант: Юхимчук Володимир Олександрович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптики і спектроскопії напівпро-

відникових та діелектричних матеріалів Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. 

Лашкарьова НАН України. Офіційні опоненти: Гомоннай Олександр Васильович, доктор 

фізико-математичних наук, завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки 

Інституту електронної фізики НАН України; Вістовський Віталій Володимирович, доктор 

фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри експериментальної фізики Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Рубіш Василь Михайлович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач лабораторією матеріалів оптоелектроніки та 

фотоніки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. 

 

 

 Попов Максим Олександрович, асистент кафедри квантової радіофізики, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Взаємодія електричної 

та магнітної підсистем у феритах і композитних структурах на їх основі». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.03 – радіофізика. Спецрада Д 26.001.31 Київського національного 

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

64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Зависляк Ігор Володимирович, доктор 
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фізико-математичних наук, професор, професор кафедри квантової радіофізики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Поплавко Юрій 

Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

мікроелектроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»; Тарапов Сергій Іванович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач відділу радіоспектроскопії Інституту радіофізики 

та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України; Товстолиткін Олександр Іванович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізики плівок Інституту магнетизму 

НАН України та МОН України. 

 

 

Маханькова Валерія Григорівна, старший науковий співробітник НДЛ «Синтез 

неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» хімічного факультету, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. Назва дисертації: 

«Гетерометалічні сполуки на основі 3d-металів з N-, О-донорними лігандами: підходи до 

синтезу, будова, властивості». Шифр та назва спеціальності – 02.00.01 – неорганічна хімія. 

Спецрада Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

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

консультант: Кокозей Володимир Миколайович, доктор хімічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової 

техніки» хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

МОН України. Офіційні опоненти: Лампека Ярослав Дмитрович, доктор хімічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського 

НАН України; Трунова Олена Костянтинівна, доктор хімічних наук, завідувач відділу 

гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів Інституту загальної та неорганічної 

хімії ім. В.І. Вернадського НАН України; Роженко Олександр Борисович, доктор хімічних 

наук, завідувач відділу фізико-хімічних досліджень Інституту органічної хімії НАН України. 

 

 

Пузирна Любов Миколаївна, старший науковий співробітник відділу аналітичної та 

радіохімії, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України. Назва 

дисертації: «Поліфункціональні високоселективні сорбційні матеріали для очищення вод від 

радіонуклідів та інших неорганічних екотоксикантів». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 

– екологічна безпека. Спецрада – Д 26.183.01 Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. 

Думанського HAH України (03142, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044)424-

01-96). Науковий консультант: Пшинко Галина Миколаївна, доктор хімічних наук, 

завідувач відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. 

Думанського НАН України. Офіційні опоненти: Слободяник Микола Семенович, доктор 

хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Київського національного 

університету імені Тараса  Шевченка; Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних 

наук, професор, завідувач лабораторії електрохімії наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. 

О.О. Чуйка НАН України; Радовенчик Вячеслав Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного 

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

 

 

 

 Зелінська Ганна Володимирівна, провідний науковий співробітник лабораторії 

ультразвукової та функціональної діагностики ДУ «Інститут ендокринології та обміну 

ХІМІЧНІ  НАУКИ 

 

                                          БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Назва дисертації: «Цитологічні аспекти 

радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози та алгоритм їх 

передопераційного прогнозування». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. 

Спецрада Д 26.558.01 ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка 

НАМН України» (04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69; тел. (044) 254-13-89). Науковий 

консультант: Божок Юрій Михайлович, доктор біологічних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії ультразвукової та функціональної діагностики, ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Офіційні опоненти:  

Малова  Наталія Гергіївна, доктор біологічних наук, завідувачка лабораторії фармакології 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського»; Власенко Марина 

Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри ендокринології 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; Хоперія Вікторія 

Геннадіївна, доктор медичних наук, завідувачка кафедри фундаментальної медицини, 

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Грицак Людмила Русланівна, доцент кафедри геоекології та методики навчання 

екологічних дисциплін, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка. Назва дисертації: «Екологічні, фізіологічні та біотехнологічні основи 

системного підходу до відновлення популяцій рідкісних видів роду Gentiana L.». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.371.01 Інституту агроекології і 

природокористування НААН (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-92-21). 

Науковий консультант: Дробик Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, декан 

хіміко-біологічного факультету, професор кафедри загальної біології та методики навчання 

природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Коніщук Василь Васильович, доктор біологічних 

наук, професор, завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і 

природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН; Нецветов 

Максим Вікторович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу фітоекології Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України»; 

Грицан Юрій Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища, проректор з наукової роботи Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. 

 

Ткач Євгенія Дмитрівна, заступник завідувача відділу агроекології і біобезпеки, 

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України.  

Назва дисертації: «Екологічні основи формування напівприродних фітоценозів в 

агроландшафтах Центрального Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – 

екологія. Спецрада Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування НААН (03143, 

м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-92-21). Науковий консультант: Шерстобоєва 

Олена Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії екології мікроорганізмів відділу агроекології і біобезпеки Інституту 

агроекології і природокористування НААН. Офіційні опоненти: Заіменко Наталія 

Василівна, доктор біологічних наук, професор, директор Національного ботанічного саду 

імені М.М. Гришка НАН України; Лихолат Юрій Васильович, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Григорюк Іван Панасович, доктор біологічних наук, 

професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри фізіології, біохімії рослин та 
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біоенергетики Факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 

 

. 

 

Винар Василь Андрійович, старший науковий співробітник відділу корозії та 

протикорозійного захисту, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. 

Назва дисертації: «Наукові основи фрикційної взаємодії металів за дії корозійного та 

водневого чинників». Шифр та назва спеціальності – 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та 

захист від корозії. Спецрада  Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка 

НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; 

 т.(032) 263-43-07). Науковий консультант: Хома Мирослав Степанович, доктор технічних 

наук, професор, заступника директора з наукової роботи Фізико-механічного  інституту 

ім. Г. В. Карпенка НАН України. Офіційні опоненти: Чигиринець Олена Едуардівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут мені Ігоря Сікорського”; Нарівський 

Олексій Едуардович, доктор технічних наук, технічний директор ТОВ «Укрспецмаш»; 

Кунтий Орест Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії і 

технології неорганічних речовин Національного університету “Львівська політехніка”. 

 

 

 

Озірковський Леонід Деонісійович, доцент кафедри теоретичної радіотехніки та 

радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: 

«Розвиток теоретичних засад оцінювання показників функціональної безпечності  

радіоелектронних систем відповідального призначення». Шифр та назва спеціальності – 

05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Спецрада Д 35.052.10 Національного 

університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-27-

43). Науковий консультант: Волочій Богдан Юрійович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Толюпа Сергій Васильович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Жук Сергій Якович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Краснобаєв Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри електроніки і управляючих систем Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 
Шевченко Валентина Володимирівна, професор кафедри електричних машин 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Назва 
дисертації: «Науково-технічні засади підтримки конкурентоспроможності турбогенераторів і 
забезпечення їхньої ефективної роботи при тривалій експлуатації». Шифр та назва 
спеціальності – 05.09.01 – електричні машини і апарати. Спецрада Д 64.050.08 Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант: Мілих Володимир 
Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні 
опоненти: Мазуренко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу 
електромеханічних систем Інституту електродинаміки НАН України; Василів Карл 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроенергетики та 
систем управління Національного університету «Львівська політехніка»; Плюгін Владислав 
Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри систем електропостачання 
та електроспоживання міст Харківського національного університету ім. О.М. Бекетова 

 

 

 

Перекрест Андрій Леонідович,  доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій, Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського. Назва дисертації: «Методи та засоби створення високоефективних 

комп’ютеризованих систем автоматичного контролю параметрів теплового комфорту в 

будівлях». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти. 

Спецрада Д 11.052.03 Державного вищого навчального закладу «Донецький національний 

технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, 

пл. Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). Науковий консультант: Вовна Олександр 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронної техніки 

Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». 

Офіційні опоненти: Семенов Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»; Сагайда Павло Іванович, доктор 

технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій 

Донбаської державної машинобудівної академії; Рязанцев Олександр Іванович, доктор 

технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

 

 

 

Чугай Ангеліна Володимирівна, декан природоохоронного факультету Одеського 

державного екологічного університету Міністерства освіти і науки України. Назва дисертації: 

«Науково-методологічні засади комплексної оцінки техногенного навантаження на 

поліфункціональні території (на прикладі Північно-Західного Причорномор'я)». Шифр та 

назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада – Д 26.056.05. Київського 

національного університету будівництва і архітектури (Київ-37, 03037, м.Київ, проспект 

Повітрофлотський, 31). Науковий консультант: Сафранов Тамерлан Абісалович, доктор 

геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони довкілля 

Одеського державного екологічного університету. Офіційні опоненти: Волошкіна Олена 

Семенівна, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри охорони праці та 

навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і 

архітектури; Мальований Мирослав Степанович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного 

університету «Львівська політехніка»; Трохименко Ганна Григорівна, доктор технічних 

наук, професор, завідувачка кафедри екології та природоохоронних технологій 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова. 
 

 

Масікевич Андрій Юрійович,  доцент кафедри гігієни та екології  ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет. Назва дисертації: «Науково-практичні 

засади підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат». Шифр та 

назва спеціальності – 21.06.01 - екологічна безпека. Спецрада Д 20.052.05 Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. 

Карпатська,15, тел.: (0342) 54-71-39, (0342) 54-72-66. Науковий консультант: Мальований 

Мирослав Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та 
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збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка». 

Офіційні опоненти: Трохименко Ганна Григорівна, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Побережний Любомир Ярославович, професор 

кафедри хімії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; 

Петрук Василь Григорович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту 

екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного 

університету МОН України.  

 

Беспалова Алла Вікторівна, доцента, завідувача кафедри організації будівництва та 

охорони праці Одеської державної академії будівництва та архітектури. Назва дисертації – 

«Підвищення ефективності технології розрізання кам'яних будівельних матеріалів». Шифр та 

назва спеціальності – 05.02.08 – технологія машинобудування. Шифр спеціалізованої ради – 

Д 41.052.02 Одеського національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр. 

Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-81). Науковий консультант: Лебедєв Володимир Георгійович, 

доктор технічних наук, професор кафедри матеріалознавства та технології матеріалів 

Одеського національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: Калафатова 

Людмила Павлівна, доктор технічних наук, професор кафедри "Мехатронні системи 

машинобудівельного обладнання" Донецького національного технічного університету; 

Клименко Сергій Анатольович, доктор технічних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;  

Ступницький Вадим Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

технології машинобудування національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

Гурєєв Віктор Олександрович, старший науковий співробітник, Інститут проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Назва дисертації: «Методи і 

комп’ютерні технології побудови веб-орієнтованих тренажерних систем оперативно-

диспетчерського персоналу магістральних електромереж». Шифр та назва спеціальності – 

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 26.185.01 

Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ, 

вул. Генерала Наумова, 15, тел. (044)424-10-63). Науковий консультант: Самойлов Віктор 

Дмитрович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

моделювання енергетичних процесів і систем Інституту проблем моделювання в енергетиці 

ім. Г.Є. Пухова НАН України. Офіційні опоненти: Лежнюк Петро Дем’янович, доктор 

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

національного технічного університету; Василів Карл Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри електроенергетики та систем управління Інституту енергетики 

та систем керування Національного університету «Львівська політехніка»; Верлань Андрій 

Анатолійович, доктор технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів та систем теплоенергетичного факультету Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 
 
 

Коваленко Олександр Володимирович, доцент кафедри кібербезпеки та програмного 

забезпечення, Центральноукраїнський національний технічний університет. Назва дисертації: 

«Моделі та методи розроблення безпечного програмного забезпечення комп’ютерних 

систем». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. 

Спецрада Д 73.052.04 Черкаського державного технологічного університету (18006, м. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Черкаси, бул. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий консультант: Смірнов Олексій 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету. 

Офіційні опоненти: Федоров Євген Євгенович, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем Черкаського державного 

технологічного університету; Чемерис Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, 

заступник директора з наукової роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. 

Пухова Національної академії наук України; Мухін Вадим Євгенович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу Інституту 

прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «КПІ ім. І. 

Сікорського». 
 

 

 

 

 

Міщенко Сергій Володимирович, докторант, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

НААН. Назва дисертації: “Теоретичні і практичні основи використання інбридингу та 

гібридизації в селекції конопель”. Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і 

насінництво. Спецрада Д 64.366.01 Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (61060, м. 

Харків, проспект Московський, 142; тел.(057) 392-11-87, (098) 949-45-24). Науковий 

консультант: Кириченко Віктор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Офіційні опоненти: Лавриненко Юрій 

Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН; Ващенко 

Володимир Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

селекції і насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН 

України; Сергієнко Оксана Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук,  завідувач 

лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур Інституту овочівництва і баштанництва 

НААН. 

 

 

Мостовʼяк Іван Іванович, перший проректор, Уманський національний університет 

садівництва. Назва дисертації: «Агроекологічне обґрунтування контролю чисельності 

домінантних шкідливих організмів зернових колосових культур Центрального Лісостепу 

України». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.371.01 Інституту 

агроекології і природокористування НААН (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. 

(044) 526-92-21). Науковий консультант: Демʼянюк Олена Сергіївна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту 

агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України. Офіційні 

опоненти: Демидов Олександр Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, директор Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН; Федоренко 

Віталій Петрович, доктор біологічних наук, професор; Писаренко Павло Вікторович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії.  

 

 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ  НАУКИ 
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Кіосак Дмитро Володимирович, доцент кафедри археології та етнології України, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Соціально-

економічна організація обробки кременю у суспільствах ранніх землеробів Карпато-

Дунайського регіону (VI-IV тис. до н.е.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня 

історія. Спецрада Д 41.051.08 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

(65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий консультант: Сминтина 

Олена Валентинівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та 

етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Офіційні 

опоненти: Чучко Михайло Костянтинович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; Клочко Віктор Іванович, доктор 

історичних наук, завідувач кафедри археології Національного університету «Києво-

Могилянська академія»; Дергачев Валентин Анісімович, доктор історичних наук, 

Conferenţiar cercetător / Associate professor з археології. 

 

Смирнов Андрій Іванович, доцент кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського, 

Національний університет «Острозька академія». Назва дисертації: «Церковно-інституційні 

трансформації українського православ’я в роки Другої світової війни». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.01 - історія України. Спецрада Д 48.125.02 Національного університету 

«Острозька академія» (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел. (03654)2-29-49). Науковий 

консультант: Стоколос Надія Георгіївна, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія». 

Офіційні опоненти: Лисенко Олександр Євгенович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН 

України; Борщевич Володимир Трохимович, доктор історичних наук, професор кафедри 

церковної історії Рівненської духовної семінарії; Бистрицька Елла Володимирівна, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

 

 

Шишко Олександр Григорович, доцент кафедри соціології, філософії і права, Одеська 

національна академія харчових технологій. Назва дисертації: «Політичний терор воєнно-

політичних режимів у Херсонській та Одеській губерніях (січень 1918 р. – березень 1922 р.)». 

Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 41.051.08 Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; 

тел. (048) 723-52-54). Науковий консультант: Хмарський Вадим Михайлович, доктор 

історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. Офіційні опоненти: Котляр Юрій 

Вадимович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили; Рубльов Олександр Сергійович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач відділом історії державного терору радянської доби 

Інституту історії України НАН України; Турченко Галина Федорівна, доктор історичних 

наук, професор, професор кафедри історії України Запорізького національного університету. 

 

 

Ясишена Валентина Валеріївна, докторант кафедри обліку і оподаткування 

Західноукраїнського національного університету. Назва дисертації: «Методологія та 

організація обліку нематеріальних активів». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада 

Д 58.082.03 Західноукраїнського національного університету (46009, м. Тернопіль, вул. 

Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий консультант: Задорожний Зеновій-Михайло 

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

Західноукраїнського національного університету. Офіційні опоненти: Куцик Петро 

Олексійович, доктор економічних наук, професор, ректор Львівського торговельно-

економічного університету Центральної спілки споживчих товариств України; Легенчук 

Сергій Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 

Державного університету «Житомирська політехніка»; Нестеренко Оксана Олександрівна, 

доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри фінансів та обліку Харківського 

державного університету харчування та торгівлі. 

 

Антипенко Надія Василівна, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування, Національний авіаційний університет. Назва дисертації: «Формування 

страхового ринку України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Спецрада Д 26.063.01 Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» 

(03115, м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 423-00-72). Науковий 

консультант: Прокопенко Наталія Семенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів обліку та оподаткування Приватного вищого навчального закладу 

«Європейський університет». Офіційні опоненти: Ботвіна Наталія Олександрівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України; Полчанов Андрій Юрійович, доктор економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська політехніка»; 

Танклевська Наталія Станіславівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та фінансів Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний 

аграрний університет». 

 

 

Белінська Світлана Михайлівна, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Назва дисертації: 

«Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в умовах 

інституціоналізації земельних відносин: теорія, методологія, практика». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 14.052.01 Державного університету «Житомирська політехніка» 

(10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий консультант: Норд 

Ганна Леонідівна, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили. Офіційні опоненти: Правдюк Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного аграрного 

університету; Юхименко-Назарук Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, 

декан факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного 

гуманітарного університету; Остапчук Тетяна Петрівна, доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри менеджменту і підприємництва Державного університету «Житомирська 

політехніка». 

 

  

Братусь Ганна Анатоліївна, заступник директора-декан Навчально-наукового інституту 

менеджменту, економіки та фінансів, професор кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
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персоналом», м. Київ. Назва дисертації: «Управління інтелектуальною власністю в системі 

науково-технічного розвитку економіки України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 26.142.03 ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. 

Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий консультант: Дацій Олександр Іванович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової 

справи ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 

м. Київ. Офіційні опоненти: Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Національного університету «Чернігівська 

Політехніка»; Андрющенко Катерина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

бізнес- економіки та туризму Київського національного університету технологій та дизайну. 

 

  

Версаль Наталія Іванівна, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-

менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Адаптація банківської системи до фінансових шоків». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.001.12 Київського національного університету імені 

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

41). Науковий консультант: Камінський Андрій Борисович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Васильєва Тетяна Анатоліївна, доктор 

економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та 

менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету, Кузнєцова Анжела 

Ярославівна, доктор економічних наук, професор, ректор Університету банківської справи; 

Примостка Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

 

 

Гевчук Анна Вікторівна, перший проректор Вінницького фінансово-економічного 

університету. Назва дисертації: «Розвиток бухгалтерського обліку розрахункових операцій в 

агробізнесі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський облік та аудит (за 

видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.02 Національного наукового центру 

«Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 

258-31-80). Науковий консультант: Чижевська Людмила Віталіївна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська 

політехніка». Офіційні опоненти: Петрук Олександр Михайлович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська 

політехніка»; Правдюк Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного аграрного університету; Лучко 

Михайло Романович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового 

контролю та аудиту Західноукраїнського національного університету. 

 

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-ekonomiki/kafedra-bank-strahovoi-spravi.html
http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-ekonomiki/kafedra-bank-strahovoi-spravi.html
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Жукова Лариса Миколаївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

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

«Зміни інституційного статусу держави в умовах соціально-економічної нестабільності». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. 

Спецрада Д 73.053.05 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

(18031, м. Черкаси, б-р. Шевченка, 81; тел. (0472) 37-21-42). Науковий консультант: Яременко 

Олег Леонідович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу економічної теорії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Офіційні опоненти: Єщенко Петро Степанович, доктор економічних наук, 

професор, старший науковий співробітник відділу управління проектами розвитку державних 

фінансів відділення управління державними фінансами Державної навчально-наукової 

установи «Академія фінансового управління»; Пустовійт Роберт Фрідріхович, доктор 

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

Черкаського державного бізнес-коледжу; Кукурудза Іван Іванович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького.  

 

 

Кошель Антон Олександрович, доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних 

досліджень Землі Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Назва дисертації: «Формування системи масової оцінки земель в Україні». Шифр та назва 

спеціальності: 08.00.06 «Економіка природо-користування та охорони навколишнього 

середовища». Спецрада Д 26.004.20 Національного університету біоресурсів і природо-

користування (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий 

консультант: Мартин Андрій Геннадійович, доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природо-

користування України; Офіційні опоненти: Новаковська Ірина Олексіївна, доктор 

економічних наук, завідувач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного 

авіаційного університету; Будзяк Василь Миронович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-

економічного університету; Ступень Роман Михайлович, доктор економічних наук, доцент, 

доцент кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного аграрного університету. 

  

Мартиненко Валентина Віталіївна, учений секретар, Університет державної 

фіскальної служби України, м. Ірпінь. Назва дисертації «Модернізація фіскальної політики 

України в умовах фінансової децентралізації». Шифр та назва спеціальності 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. Спецрада Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України 

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

консультант: Шевчук Олег Анатолійович, доктор економічних наук, професор, перший 

проректор з навчально-методичної та виховної роботи Університету державної фіскальної 

служби України, м. Ірпінь. Офіційні опоненти: Кириленко Ольга Павлівна, доктор 

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

національного економічного університету; Лисяк Любов Валентинівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів 

Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро; Мельник Віктор Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
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Романчукевич Віталій Вікторович, перший заступник голови правління, АКБ 

«Індустріалбанк». Назва дисертації: «Модернізація державної фінансової політики сталого 

розвитку 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: Смовженко Тамара Степанівна, 

доктор економічних наук, професор, пенсіонер. Офіційні опоненти: Данилишин Богдан 

Михайлович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри регіоналістики і туризму; 

Вовк Вікторія Яківна, доктор економічних наук, професор, Київський національний 

торговельно-економічний університет, професор кафедри міжнародного менеджменту; 

Онишко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, Університет державної 

фіскальної служби України, завідувач кафедри фінансових ринків. 

 

  

Савенко Ксенія Сергіївна, заступник начальника Управління зведеного планування – 

начальник відділу планування бюджету та аналізу програм Департаменту бюджету і фінансів, 

Харківська міська рада. Назва дисертації: «Економічна безпека споживачів житлово-

комунальних послуг: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 21.04.02 

– економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. Спецрада Д 64.089.01 Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. 

Маршала Бажанова, 17; т. (057)707-31-43). Науковий керівник: Момот Тетяна Валеріївна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку 

і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 

Офіційні опоненти: Франчук Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, 

проректор Львівського державного університету внутрішніх справ; Блакита Ганна 

Владиславівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів 

підприємства Київського національного торговельно-економічного університету; Панченко 

Володимир Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка. 

 

 

Сапич Вадим Іванович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Розвиток відносин 

власності на землю в аграрному секторі економіки». Шифр та назва спеціальності: 08.00.03 - 

економіка та управління національним господарством. Спецрада – Д 26.350.01 Національного 

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

(044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Федоров Микола Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу земельних відносин та 

природокористування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». 

Офіційні опоненти: Бойко Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, доцент кафедри 

фінансів та економічної теорії Національного університету «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка»; Кошкалда Ірина Віталіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; Могильний Олексій Миколайович, доктор 

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

відносин, розвитку та аналітики статистичної звітності сільських територій Українського 

науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу. 
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Ситник Інна Петрівна, докторант Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки». Назва дисертації: «Платіжна система України: теорія, методологія, практика». 

Шифр та назва спеціальності: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада – Д 26.350.02 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Лупенко Юрій 

Олексійович, доктор економічних наук, професор, директор Національного наукового центру 

«Інститут аграрної економіки». Офіційні опоненти: Лютий Ігор Олексійович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Колодізєв Олег Миколайович, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри банківської справи і фінансових послуг Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Міщенко Світлана 

Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи та 

фінансових технологій Університету банківської справи. 

 

 

Стеценко Богдан Станіславович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Назва дисертації: «Інституціоналізація фінансової інфраструктури економіки знань». 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 консультант: Федосов Віктор 

Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач  кафедри фінансів ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні 

опоненти: Крисоватий Андрій Ігорович, доктор економічних наук, професор, ректор 

Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль); Лютий Ігор Олексійович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Онишко Світлана Василівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби 

України (м. Ірпінь). 

 

Тимечко Ірина Романівна, старший науковий співробітник відділу регіональної 

фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 

України». Назва дисертації: «Організаційно-економічні засади розвитку територіальних 

громад у транскордонному просторі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 35.154.01 Державної установи 

«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (79026, м. Львів, вул. 

Козельницька, 4; тел. (032) 270-71-68). Науковий консультант: Сторонянська Ірина 

Зеновіївна, доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, 

завідувач відділу регіональної фінансової політики Державної установи «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Офіційні опоненти: Забарна 

Елеонора Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічних 

систем і управління інноваційним розвитком Одеського національного політехнічного 

університету; Копилюк Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Львівського торговельно-

економічного університету; Пітюлич Михайло Михайлович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів і банківської справи Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет». 
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Григорків Марія Василівна, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: «Моделі 

еколого-економічної динаміки у просторі соціально-економічних систем». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

Спецрада Д 20.051.12 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (096)844-6108). Науковий 

консультант: Буяк Леся Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики та інформатики Західноукраїнського національного університету. 

Офіційні опоненти: Ляшенко Олена Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Клебанова Тамара Семенівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця; Максишко Наталія Костянтинівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного 

університету. 

 

 

Гончарук Інна Вікторівна, доцент кафедри економіки, Вінницький національний 

аграрний університет. Назва дисертації: «Забезпечення енергетичної незалежності 

агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада: Д 05.854.03 

Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України (21008, 

м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 460003). Науковий консультант: Калетнік Григорій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний 

університет. Офіційні опоненти: Кириленко Іван Григорович, доктор економічних наук, 

професор, народний депутат України, Верховна Рада України; Шпикуляк Олександр 

Григорович, доктор економічних наук, професор, учений секретар, ННЦ «Інститут аграрної 

економіки»; Боднар Ольга Василівна, доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний 

університет «Києво-Могилянська академія». 

 

 

 

Дубініна Віра Олександрівна, завідувач кафедри філософії та суспільних наук, 

Українська медична стоматологічна академія. Назва дисертації: «Генеза і розвиток 

герменевтичної проблематики в німецькій філософії ХІХ – ХХ ст». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.05 – історія філософії. Спецрада Д 08.051.11 Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, 10, пр. Гагаріна, 72; тел. (056)374-98-01). Науковий 

консультант: Мозговий Леонід Іванович, доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін, ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». Офіційні опоненти: Гнатенко Петро Іванович, 

доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціальної 

та політичної психології НАПН України; Секундант Сергій Григорович, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри філософії Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова; Абашнік Володимир Олексійович, доктор філософських 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 



19 жовтня 2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

15 
 

наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін 

Харківського університету. 

 

 

 

 

Книш Інна Василівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Номадизм у соціальних 

та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація». Шифр та назва спеціальності – 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Спецрада Д 26.133.07 Київського 

університету імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. 

(044) 272-19-02). Науковий консультант: Кочубей Наталія Василівна, доктор філософських 

наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та інноваційних технологій 

соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Офіційні опоненти: Степико Михайло Тимофійович, доктор філософських 

наук, професор, головний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного 

інституту стратегічних досліджень при Президентові України; Сакун Айта Валдурівна, 

доктор філософських наук, доцент, завідувачка кафедри філософії, політології та 

українознавства Київського національного університету технологій та дизайну; Ягодзінський 

Сергій Миколайович, доктор філософських наук, професор, декан факультету лінгвістики 

соціальних комунікацій Національного авіаційного університету. 

 

Савонова Ганна Іванівна, старший викладач кафедри управління освітою Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Назва дисертації: «Онтологія добра 

і зла в західноєвропейській екзистенційній та постмодерністській філософії». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.05 – історія філософії. Спецрада Д 08.051.11 Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, 10, пр. Гагаріна, 72; тел. (056)374-98-01). 

Науковий консультант: Окороков Віктор Брониславович, доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри філософії Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Аляєв Геннадій Євгенович, доктор філософських наук, 

професор, професор кафедри філософії і педагогіки Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка»; Хміль Володимир Васильович, доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри філософії та соціології Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Корх Олександр 

Миколайович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарної 

підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей Університету митної 

справи та фінансів. 

 

 

  

 

Стасюк Тетяна Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

філології, Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Назва дисертації: 

«Терміносфера новітніх технологій: лінгвосоціокогнітивні чинники формування та розвитку». 

Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 26.173.01 Інституту 

української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). 

Офіційні опоненти: Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди»; Кочан Ірина Миколаївна, доктор філологічних 

наук, професор завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Маленко Олена Олегівна, доктор 

ФІЛОЛОГІЧНІ  НАУКИ 

 



19 жовтня 2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

16 
 

філологічних наук, професор завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

 

 

Шарова Тетяна Михайлівна, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Назва дисертації: «Автор і текст у системі соцреалізму: природа естетичного конформізму та 

поетика компромісу (на матеріалі творчості К. Гордієнка)». Шифр та назва спеціальності – 

10.01.01 – українська література. Спецрада Д 26.133.03 Київського університету імені Бориса 

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

консультант: Філатова Оксана Степанівна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Кузьменко Володимир Іванович, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри східноєвропейських мов Національної 

академії Служби безпеки України; Рарицький Олег Анатолійович, доктор філологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики 

Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Романенко Олена 

Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри історії української 

літератури, теорії літератури та літературної творчості, заступник директора з науково-

педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

 

Желтобрюх Ірина Леонтіївна, суддя, Касаційний адміністративний суд (Верховний 

Суд). Назва дисертації: «Адміністративно-процесуальний статус сторін в адміністративному 

судочинстві: питання теорії та практики». 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: Лютіков Павло Сергійович, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного та митного права Університету 

митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ; 

Лученко Дмитро Валентинович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Миколенко Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова. 

 

Стефанчук Микола Олексійович, народний депутат України, член комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики. Назва дисертації: «Теоретичні засади 

цивільної правосуб’єктності фізичних осіб та особливості її здійснення». 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 НАПрН України (01042, м. Київ. вул. 

Раєвського, 23-а; тел.. (044) 286-70-98). Науковий консультант: Майданик Роман 

Андрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Опоненти: Яроцький Віталій 

Леонідович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Погрібний Сергій 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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Олексійович, доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного Суду; Шимон Світлана 

Іванівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри підприємницького та 

корпоративного права Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана. 

 

Богів Ярина Святославівна, доцент кафедри конституційного та міжнародного права 

Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Народний суверенітет та механізми 

його реалізації публічною владою: теоретико-правовий аспект». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

Спецрада Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-

13, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 237-49-93). Науковий консультант: Скрипнюк Олександр 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. 

Офіційні опоненти: Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»; Зозуля 

Євген Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри загальноправових 

дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України; Сухонос Володимир 

Вікторович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фундаментальної 

юриспруденції та конституційного права Сумського державного університету. 

 

Гритенко Оксана Анатоліївна, професор кафедри кримінального права та кримінології 

Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України. Назва дисертації: «Теоретико-

правові концептуальні засади прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 41.884.04 Одеського державного університету 

внутрішніх справ (65014, м. Одеса, вул. Успенська,1; тел. (048) 702-50-61). Науковий консультант: 

Конопельський Віктор Ярославович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ МВС 

України. Офіційні опоненти: Колб Олександр Григорович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри політології, управління та державної безпеки Волинського 

національного університету імені Лесі Українки МОН України; Блага Алла Борисівна, 

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

процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України; 

Пузирьов Михайло Сергійович, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального, 

кримінально-виконавчого права, та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

 

Олійник Олена Сергіївна, професор кафедри кримінально-правової політики та 

кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Принципи кримінального права». Шифр та назва спеціальності 

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

08.727.04 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, 

проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий консультант: Берзін Павло 

Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правової 

політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Савченко Андрій Володимирович, доктор 

юридичних наук, професор, начальник відділу організації досудового розслідування 
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Управління з організації досудових розслідувань Головного слідчого управління Державного 

бюро розслідувань; Вознюк Андрій Андрійович, доктор юридичних наук, професор 

завідувач наукової лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту 

№ 1 Національної академії внутрішніх справ; Назимко Єгор Сергійович, доктор юридичних 

наук, старший науковий співробітник, перший проректор Донецького юридичного інституту 

МВС України.  

 

 

 

 

Герлянд Тетяна Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії технологій 

професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи 

загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю». 

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

Д 26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий 

консультант: Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у 

коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України. Офіційні опоненти: Дуганець Віктор Іванович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Подільського державного 

аграрно-технічного університету; Васюк Оксана Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Нагаєв Віктор Михайлович, доктор педагогічних наук, 

професор,  професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.  

 

 

 

Біляковська Ольга Орестівна, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів у Республіці 

Польща та в Україні». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної 

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

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

Науковий консультант: Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

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

України. Офіційні опоненти: Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна; Біницька Катерина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Кристопчук Тетяна 

Євгенівна, доктор педагогічних наук, доцент, викладач гуманітарних дисциплін, голова 

циклової комісії Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України». 

 

 

Гринько Вікторія Олександрівна, доцент кафедри природничо-математичних 

дисциплін та інформатики в початковій освіті ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет” (м. Слов’янськ). Назва дисертації: „Теоретичні і методичні засади проєктування 

цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи”. Шифр та 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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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: Лещенко Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України.  Офіційні опоненти: Глазунова Олена Григорівна, доктор 

педагогічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; Власенко Катерина 

Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та 

моделювання Донбаської державної машинобудівної академії; Тимчук Лариса Іванівна, 

доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник науково-методичного центру 

організації наукової та науково-технічної діяльності Національного  університету оборони 

України імені Івана Черняховського.  

 

 

Тюльпа Тетяна Миколаївна, доцент кафедри психології та соціальної роботи 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Назва 

дисертації: «Система формування соціальної компетентності майбутніх фахівців 

соціономічних спеціальностей у професійній підготовці». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.052.05 Хмельницького 

національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел.: (0382) 77-

35-04). Науковий консультант: Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. Офіційні опоненти: Біда Олена 

Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, 

Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Гомонюк Олена Михайлівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки 

Хмельницького національного університету; Потапчук Тетяна Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної 

освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».  

 

 

Тушко Клавдія Юріївна, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-

економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України. 

Назва дисертації «Система підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби 

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

професійної освіти. Спецрада Д 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України 

(29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий консультант: 

Мірошніченко Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, начальник 

кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії 

Державної прикордонної служби України. Офіційні опоненти: Гриньова Марина 

Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Андрощук 

Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри технологічної та 

професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету; 

Руденко Лариса Анатоліївна, доктор педагогічних наук,  професор кафедри практичної 

психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС 

України. 
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Мирончук Наталія Миколаївна, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та 

управління освітніми закладами, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх 

викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 14.053.01 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (10008, м. Житомир, 

вул. В. Бердичівська, 40; т. (0412) 43-14-17). Науковий консультант: Антонова Олена 

Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної 

освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. Офіційні опоненти: Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка; Каплінський Василь Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

 

 

 

Стасишин Андрій Романович, доцент кафедри хірургії та ендоскопії факультету 

післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. Назва дисертації: «Сучасна діагностика та клініко-патогенетичне обґрунтування 

малоінвазивних хірургічних методів в комплексному лікуванні гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби, поєднаної з грижею стравохідного отвору діафрагми». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 35.600.01 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. 

Пекарська, 69; тел. (032) 276-78-17). Науковий консультант: Матвійчук Богдан Олегович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та ендоскопії факультету 

післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Грубник Володимир Володимирович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Одеського національного медичного 

університету МОЗ України; Лаврик Андрій Семенович, доктор медичних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу хірургії шлунково-кишкового тракту Національного 

інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України; Фелештинський 

Ярослав Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та 

проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ 

України. 

 

 

Пивовар Сергій Миколайович, старший науковий співробітник відділу клінічної 

фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань  

ДУ "Національний Інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України". Назва дисертації: 

«Оптимізація прогнозування перебігу та ефективності лікування серцевої недостатності у 

хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою тиреоїдною патологією». Шифр та назва 

спеціальності - 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 64.600.04 Харківського 

національного медичного університету (61022, Харків, пр. Науки, 4; тел.(057)707-73-80). 

Науковий консультант: Рудик Юрій Степанович, доктор медичних наук, старший науковий 

МЕДИЧНІ  НАУКИ 
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співробітник, завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних 

захворювань ДУ "Національний Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України". Офіційні 

опоненти: Воронков Леонід Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу 

серцевої недостатності Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. академіка 

М.Д. Стражеска» НАМН України; Опарін Олексій Анатолійович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології Харківської 

медичної академії післядипломної освіти;  Ковальова Ольга Миколаївна, доктор медичних 

наук, професор, професор кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх 

хвороб Харківського національного медичного університету. 

 

 

Непомнящий Валентин Володимирович, доцент кафедри хірургії та проктології Харківської 

медичної академії післядипломної освіти. Назва дисертації: «Комплексна діагностика та хірургічне лікування 

гострої непрохідності кишечника». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03Хірургія. Спец. рада – Д 64.609.01 

Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). 

Науковий консультант: Тамм Тамара Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії 

та проктології Харківської медичної академії післядипломної освіти. Офіційні опоненти: Бойко Валерій 

Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Харківського 

національного медичного університету МОЗ України, директор ДУ "Інститут загальної та невідкладної 

хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України"; Усенко Олександр Юрійович, доктор медичних наук, професор, 

керівник відділу торако–абдомінальної хірургії інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова, 

завідувач кафедри хірургії та трансплантології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика; Березницький Яків Соломонович, доктор медичних наук, професор, кафедри хірургії №1 ДЗ 

«Дніпровська медична академія МОЗ України». 

 

 

Франчук Валентин Васильович, доцент кафедри патологічної анатомії з секційним 

курсом та судовою медициною Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації: «Судово-медична експертиза у випадках 

неналежної професійної діяльності медичних працівників». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.25 – судова медицина. Спецрада Д 64.600.03 Харківського національного медичного 

університету, МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27; е-mail: 

d6460003@knmu.kharkov.ua). Науковий консультант: Михайличенко Борис Валентинович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини і медичного права 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України (м. Київ). 

Офіційні опоненти: Герасименко Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри патоморфології, судової медицини та гістології Донецького національного 

медичного університету МОЗ України; Костенко Євген Якович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» МОН України; Савка Іван Григорович, доктор 

медичних наук, професор, декан медичного факультету № 3, професор кафедри судової 

медицини та медичного правознавства ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 

університет» МОЗ України (м. Чернівці). 

 

 

ЛИЗОГУБ Микола Віталійович, завідувач відділу анестезіології та інтенсивної 

терапії ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім.проф.М.І.Ситенка НАМН України». 

Назва дисертації: «Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань на поперековому 

відділі хребта: обґрунтування вибору методів періопераційного знеболення». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. Спецрада Д 64.609.04 

Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; 

mailto:office@med.edu.ua
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тел. (057) 711-35-56). Науковий консультант: Георгіянц Маріне Акопівна, доктор медичних 

наук, професор, проректор з наукової роботи Харківської медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: Кучин Юрій Леонідович, доктор медичних наук, 

професор, ректор Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України; 

Кобеляцький Юрій Юрійович, доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри 

анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, 

Коломаченко Віталій Іванович,  доктор медичних наук, завідувач відділення анестезіології 

та інтенсивної терапії КНП ХОР «Обласна клінічна травматологічна лікарня». 

 

 

Бредун Олександр Юрійович, доцент кафедри дитячої отоларингології, аудіології 

та фоніатрії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Назва 

дисертації: «Хірургічне та консервативне лікування дітей з патологією піднебінних 

мигдаликів. (Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності нових підходів)». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.19 – оториноларингологія. Спецрада Д 26.611.01 

Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» 

(03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 483-22-02). Науковий керівник: 

Косаковський Анатолій Лук’янович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Офіційні опоненти: Кіщук Василь Васильович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології Вінницького 

національного медичного університету iмені М. І. Пирогова; Яшан Олександр Іванович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та 

нейрохірургії Державного вищого навчального закладу «Тернопільський національний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; Писанко Віктор 

Миколайович, доктор медичних наук, завідувач відділу патології дитячого віку Державної 

установи «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України».  

 

 

 

 

Велієва Тунзала Алі кизи, доцент кафедри медичної паразитології та тропічних 

хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. Назва дисертації: 

«Ехінококоз печінки: клініко-епідеміологічна характеристика та оптимізація лікувально-

діагностичної тактики». Шифр та назва спеціальності – 16.00.11 – паразитологія. Спецрада Д 

64.609.05 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. 

Харків, вул. М. Амосова, 58; т. 711-79-75). Науковий консультант: Бодня Катерина Ігорівна, 

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: Захарчук Олександр Іванович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»; 

Юрко Катерина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету МОЗ України; 

Чемич Миколо Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

інфекційних хвороб з епідеміологією Сумського державного університету МОН України.  
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Попович Іван Юрійович, доцент кафедри терапевтичної стоматології, Українська 

медична стоматологічна академія, м. Полтава. Назва дисертації: «Прогнозування 

функціональних можливостей зубо-пародонтального комплексу у пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. 

Спецрада  Д 44.601.01 Української медичної стоматологічної академії (36011, м. Полтава, вул. 

Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-84). Науковий консультант: Петрушанко Тетяна Олексіївна, 

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри терапевтичної стоматології 

Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава. Офіційні опоненти: Ярова 

Світлана Павлівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри стоматології №2 

Донецького національного медичного університету; Білоклицька Галина Федорівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри терапевтичної стоматології Інституту 

стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика; Костенко Євген Якович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри ортопедичної  стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». 

 

 

Страфун Олександр Сергійович, старший науковий співробітник відділу 

мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки Державної 

установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук 

України». Назва дисертації: «Хірургічне лікування та реабілітація пацієнтів з ушкодженнями 

ліктьового суглоба та їх наслідками». Шифр та назва спеціальності: 14.01.21 – травматологія 

та ортопедія. Спецрада Д 08.601.03 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія 

Міністерства охорони здоров’я України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 

9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий консультант: Курінний Ігор Миколайович, доктор 

медичних наук, провідний науковий співробітник відділу мікрохірургії та реконструктивно-

відновлювальної хірургії верхньої кінцівки Державної установи «Інститут травматології та 

ортопедії Національної академії медичних наук України». Офіційні опоненти: Колесніченко 

Віра Анатоліївна, доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної 

хірургії і топографічної анатомії Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна; Тяжелов Олексій Алімович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

лабораторії біомеханіки Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені 

професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України»; Бур’янов 

Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедії та 

травматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.  

 

 

 

Бойко Алеся Валеріївна, асистент кафедри акушерства та гінекології Медичного 

інституту Сумського державного університету. Назва дисертації: «Репродуктивне здоров’я 

жінок із кістами та доброякісними пухлинами яєчників». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 

«Акушерство та гінекологія». Спецрада Д 26.613.02 Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; 

тел. (044)205-49-82). Офіційні опоненти: Вовк Іраїда Борисівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 

гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»; Товстановська Валентина 

Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології 

№ 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України; доктор 

медичних наук, професор Заболотнов Віталій Олександрович, завідувач кафедри 

«Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради. 
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 Орленко Валерія Леонідівна, завідувачка науково-консультативного відділу 

амбулаторно-профілактичної допомоги хворим з ендокринними захворюваннями, ДУ 

«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Назва 

дисертації: «Діабетасоційовані остеоартрити: патогенез, клініка, діагностика, лікування». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 26.558.01 ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (04114, м. Київ, вул. 

Вишгородська, 69; тел. (044) 254-13-89). Науковий консультант: Тронько Микола 

Дмитрович, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут ендокринології та 

обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Офіційні опоненти: Власенко Марина 

Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри ендокринології 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; Урбанович Аліна 

Мечиславівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри ендокринології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Григор’єва 

Наталія Вікторівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології 

імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».  

 

 

Черемісіна Валентина Федорівна, доцент кафедри технології лікарських засобів 

Національного фармацевтичного університету МОЗ України. Назва дисертації: 

«Патогенетичні особливості резорбції та ремоделювання сполучної тканини при запальних 

захворюваннях пародонта (експериментальне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 

14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 55.051.05 Сумського державного університету 

МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 0542 - 33-00-24). Науковий 

консультант: Березнякова Алла Іллівна, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету. Офіційні 

опоненти: Резніков Олександр Григорович, доктор медичних наук, професор,  завідувач 

відділом ендокринології, репродукції і адаптації інституту ендокринології та обміну речовин 

ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України  (м. Київ); Клименко 

Микола Олексійович, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи та питань розвитку, професор кафедри медичної біології та хімії, біохімії, 

мікробіології, фізіології, патофізіології та фармакології Чорноморського національного 

університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв); Шевченко Олександр Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології імені Д.О. Альперна 

Харківського національного медичного університету (м. Харків). 

 

 

Ошивалова Олена Олександрівна, старший науковий співробітник наукового відділу 

організації медичної допомоги Державної наукової установи «Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. Назва дисертації: 

«Клініко-патогенетичне та медико-соціальне обґрунтування удосконалення вторинної 

профілактики актинічного кератозу». Шифр та назва спеціальності - 14.02.03 – соціальна 

медицина, 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби. Спецрада Д 26.003.01 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульвар 

Т.Шевченка, 13; тел.: (044)234-40-62). Науковий консультант: доктор медичних наук, 

професор Зюков Олег Леонідович, Державна наукова установа «Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, головний лікар, 
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заступник директора з клінічної роботи. Офіційні опоненти: Галієнко Людмила Іванівна, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної медицини та громадського 

здоров`я Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України; 

Лашкул Зінаїда Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної 

медицини, організації та управління охороною здоров’я і медико-соціальної експертизи 

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

Волкославська Валентина Миколаївна, доктор медичних наук, завідувач відділу науково-

аналітичної роботи в дерматології та венерології Державної установи «Інститут дерматології 

та венерології НАМН України».  

 

Чопчик Віталій Дмитрович, завідувач відділення хірургічної стоматології 

Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця МОЗ України. Назва дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування 

концептуальної моделі університетської стоматологічної клініки на принципах державно-

приватного партнерства». Шифр  та   назва  спеціальності: 14.02.03 – соціальна  медицина.    

Спецрада Д 26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ 

України (01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 13; тел.: (044)234-40-62). Науковий 

консультант: доктор медичних наук, професор Канюра Олександр Андрійович, 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, проректор з 

науково-педагогічної та лікувальної роботи. Офіційні опоненти: Зюков Олег Леонідович, 

доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу 

організації медичної допомоги Державної наукової установи "Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами; Бугро Валерій 

Іванович,  доктор медичних наук, професор, професор кафедри управління охороною 

здоров'я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ 

України; Лихота Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, начальник 

кафедри щелепно-лицьової хірургії та стоматології Української військово-медичної академії. 

 

 

 

Бондар Євгенія Миколаївна, професор кафедри хорового диригування Одеської 

національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Назва дисертації: «Художньо-стильовий 

синтез як феномен сучасної хорової творчості». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – 

музичне мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної академії імені 

А.В. Нежданової (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-76). Офіційні 

опоненти: Копиця Маріанна Давидівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної 

академії України ім. П. І. Чайковського; Кияновська Любов Олександрівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри історії музики Львівської національної 

музичної академії ім. М.В. Лисенка; Драч Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, 

професор, професор кафедри історії української та зарубіжної музики Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.  

 

 

Шевченко Лілія Михайлівна, доцент кафедри спеціального фортепіано Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової. Назва дисертації: «Стильова 

парадигма української фортепіанної культури ХХ століття у світовому просторі». Шифр та 

МИСТЕЦТВО 
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назва спеціальності – 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство). Спецрада 

Д 26.005.02 Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Міністерства 

культури та інформаційної політики України (01001, м. Київ-1, вул. Городецького, 1-3/11; тел. 

(044) 270-51-38). Науковий керівник: Маркова Олена Миколаївна, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної культурології 

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. Офіційні опоненти: 

Козаренко Олександр Володимирович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 

кафедри філософії мистецтв факультету культури і мистецтв, Львівський національний 

університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України); Немкович Олена 

Миколаївна,  доктор мистецтвознавства,  завідувач відділом екранно-сценічного мистецтва і 

культурології, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М. Т. Рильського НАН України,  Кривошея Тетяна Олександрівна, доктор культурології, 

доцент, завідувач кафедри теорії та історії культури, Національна музична академія України 

імені П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної політики України.  

 

 

 

 

 

Бадер Антон Васильович, доцент, директор навчально-наукового інституту історії, 

міжнародних відносин і соціально-політичних наук ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Назва дисертації: «Збройне насилля як 

фактор впливу на функціонування та зміну політичних систем». Шифр та назва спеціальності 

– 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада Д 41.053.06 ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, вул. 

Старопортофранківська, 26; тел. (048) 732-51-03). Науковий консультант: Вовк Світлана 

Олександрівна, доктор політичних наук, доцент, завідувачка кафедри політології та 

правознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ). Офіційні опоненти: Новакова Олена Вікторівна, доктор політичних наук, 

професор, професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова; Щедрова Галина Петрівна, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри права, політології та міжнародних відносин ВНЗ «Університет імені 

Альфреда Нобеля»; Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політичних технологій ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана».  

 

 

 

 

Антонова Олена Ростиславівна, головний спеціаліст відділу права на освіту та 

культуру Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. Назва дисертації: «Взаємодія держави та 

громадськості як суб’єктів формування і реалізації сімейної політики в Україні». Шифр та 

назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада Д 26.810.01 

Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. 

Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий консультант: Гошовська Валентина 

Андріївна, доктор політичних наук, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації 

керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. 

Офіційні опоненти: Руденко Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри публічного управління і менеджменту організацій Національного 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

ПОЛІТИЧНІ  НАУКИ 
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університету «Чернігівська політехніка»; Романенко Євген Олександрович, доктор наук з 

державного управління, професор, проректор Міжрегіональної академії управління 

персоналом; Бульба Володимир Григорович, доктор наук з державного управління, 

професор, декан факультету публічного управління та адміністрування Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України. 

 

 

Карковська Вероніка Ярославівна, доцент кафедри адміністративного та 

фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». Назва 

дисертації: «Формування механізмів кадрової безпеки органів публічної влади в умовах 

інституційного розвитку». Шифр та назва спеціальності - 25.00.02 – механізми державного 

управління. Спецрада Д 38.053.03 Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили (54003, Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, т. (051250-03-33). Науковий консультант: 

Подольчак Назар Юрійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з 

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

Національного університету цивільного захисту України; 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; Бурик Зоряна Михайлівна, 

доктор наук з державного управління, професор кафедри управління та бізнес-

адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника. 

 

 

 

Сіцінський Назарій Анатолійович, провідний науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці Інституту підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України. Назва дисертації  «Державне управління 

забезпеченням національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері в умовах 

європеис̆ької та євроатлантичної інтеграції». 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: Войтович 

Радмила Василівна, доктор наук з державного управління, професор, ректор Інституту 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Офіційні опоненти: Долгий 

Олександр Андрійович, доктор наук з державного управління, професор, головний науковий 

співробітник науково-дослідного центру цивільного захисту Інституту державного управління 

та наукових досліджень з цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій; Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, 

директор Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при 

Президентові України; Сальнікова Ольга Федорівна, доктор наук з державного управління, 

начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення 

національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського. 

 

 

Дяченко Світлана Анатоліївна, доцент кафедри економічної політики та врядування 

Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії державного 

управління при Президентові України. Назва дисертації: «Розвиток системи місцевих фінансів 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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України в контексті децентралізації державного управління». Шифр та назва спеціальності – 

25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.891.02 Інституту підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України 

(03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник: Бодров 

Володимир Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

підприємства навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи 

Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Горник Володимир 

Гнатович, доктор наук з державного управління, доцент,  директор навчально-наукового 

інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; Івашова Людмила Миколаївна, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри публічного управління  та митного 

адміністрування Університету митної справи та фінансів; Семенченко Андрій Іванович, 

доктор наук з державного управління, професор,  директор Інституту вищих керівних кадрів 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

 

 

 

 

Гиріна Тетяна Сергіївна, доцент кафедри журналістики, української словесності та 

культури, Університет державної фіскальної служби України. Назва дисертації: 

«Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: трансформації та конвергенція». Шифр 

та назва спеціальності – 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Спецрада Д 26.852.24 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (04119, м. Київ, 

вул. Юрія Іллєнка, 36/1; т. (044) 481-45-10). Науковий консультант: Гоян Олесь Яремович, 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри телебачення та радіомовлення 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Богуславський Олег Вікторович, доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, директор Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного 

університету; Сніцарчук Лідія Віталіївна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 

заступник генерального директора Львівської національної наукової бібліотеки України імені 

В. Стефаника НАН України; Фінклер Юрій Едуардович, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені 

Петра Могили. 
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