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Скрипник Тарас Володимирович, старший науковий співробітник відділу  

математичних методів у теоретичній фізиці Інституту теоретичної фізики ім. 

М.М.Боголюбова Національної академії наук України. Назва дисертації: “ Метод 

некососиметричних r-матриць та нові інтегровні класичні і квантові системи”. Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.02 – теоретична фізика. Спецрада  Д 26.191.01 Інституту теоретичної 

фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України (03143, м. Київ, вул. 

Метрологічна, 14-б;  тел. +38 (044) 521-34-23). Офіційні опоненти:  Нікітін Анатолій 

Глібович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу математичної 

фізики Інституту математики  НАН України;  Самойленко Валерій Григорович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної фізики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;  Іванов  Борис 

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

Інституту магнетизму НАН та МОН України. 

 

 

Величко Олег Володимирович, старший науковий співробітник відділу квантової 

статистики, Інститут фізики конденсованих систем НАН України. Назва дисертації: 

«Застосування квантових ґраткових моделей для опису систем з адсорбованими чи 

інтеркальованими частинками та оптичних ґраток». Шифр та назва спеціальності — 01.04.07 

— фізика твердого тіла. Спецрада Д 35.156.01 Інституту фізики конденсованих систем НАН 

України (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1; тел. (032)276-19-78). Науковий консультант: 

Стасюк Ігор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН 

України. Офіційні опоненти: Височанський Юліан Миронович, доктор фізико-

математичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого 

тіла Ужгородського національного університету; Товстюк Наталія Корніївна, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри загальної фізики 

Національного університету «Львівська політехніка»; Ровенчак Андрій Адамович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Іванова Олександра Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії фізики 

малих тіл Сонячної системи відділу фізики субзоряних та планетних систем, Головна 

астрономічна обсерваторія Національної академії наук України. Назва дисертації: «Фізичні 

та динамічні властивості активних малих тіл Сонячної системи». Шифр та назва 

спеціальності – 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Спецрада Д 26.208.01 

Головної астрономічної обсерваторії НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка 

Заболотного, 27; тел. (044) 526-08-69). Науковий консультант: Розенбуш Віра 

Калениківна, доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник сектору 

астрометрії та малих тіл Сонячної систем Астрономічної обсерваторії Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка МОН України. Офіційні опоненти: 

Тишковець Віктор Павлович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу 

космічної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України; Черемних Олег 

Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України; 

Шкуратов Юрій Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри астрономії і космічної інформатики , завідувач відділу дистанційного зондування 

планет Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна МОН України 

 

 

Штаблавий Ігор Іванович, доцент кафедри фізики металів, Львівський національний 

університет імені Івана Франка. Назва дисертації:  «Кореляції вільного об’єму та структури 

ближнього порядку в металевих розплавах з різним ступенем мікронеоднорідності атомного 

розподілу». Шифр та назва спеціальності — 01.04.13 — фізика металів. Спецрада Д 35.051.09 

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

вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-22). Науковий консультант: Мудрий Степан 

Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики металів 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Семенько 

Михайло Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики 

металів Київського національного університету імені Т. Шевченка; Калюжний Юрій 

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

співробітник відділу теорії м'якої речовини Інституту фізики конденсованих систем НАН 

України; Шпотюк Олег Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

сектору оптичного скла і кераміки Інституту фізичної оптики імені О.Г. Влоха МОН України. 

 

 

Рассохіна Юлія Валентинівна, старший науковий співробітник науково-дослідної 

частини Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України. Назва 

дисертації: «Методи аналізу неоднорідностей у багатошарових планарних структурах». Шифр 

та назва спеціальності – 01.04.03 - радіофізика. Спецрада Д 64.052.03 Харківського 

національного університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-

016). Науковий консультант: Крижановський Володимир Григорович, доктор технічних 

наук, професор, в. о. завідувача кафедри радіофізики та кібербезпеки Донецького 

національного університету імені Василя Стуса МОН України. Офіційні опоненти: Горобець 

Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

прикладної електродинаміки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

Попенко Ніна Олексіївна, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу радіоспектроскопії Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. 

Усикова НАН України»; Оборжицький Валерій Іванович, доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету 

«Львівська політехніка».  

 

 

Черевко Костянтин Володимирович, асистент кафедри молекулярної фізики 

фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Термодинамiка поверхневих явищ і фрагментацiї ядерної матерії». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика. 

Спецрада Д 26.001.08 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 
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України (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий 

консультант: Булавін Леонід Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Слюсаренко Юрій Вікторович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, начальник відділу статистичної фізики і 

квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера Національного 

наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України; Чалий Олександр 

Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри медичної і 

біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету ім. 

О.О.Богомольця, МОН і МОЗ України; Рязанов Василь Васильович, доктор фізико-

математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики Інституту 

ядерних досліджень НАН України. 

 

 

 

Балакіна Маргарита Миколаївна, старший науковий співробітник відділу хімії, 

фізики та біології води, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH 

України. Назва дисертації: «Фізико-хімічні основи знешкодження фільтратів полігонів 

твердих побутових відходів електрохімічними та мембранними методами». 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. Акад. 

Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96). Науковий консультант: Кучерук Дмитро 

Дмитрович, доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу хімії, фізики та 

біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України. 

Офіційні опоненти: Максін Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Національного університету 

біоресурсів і природокористування України МОН України; Дзязько Юлія Сергіївна, доктор 

хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії Інституту 

загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України; Лавриненко Олена 

Миколаївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник відділу функціональної 

кераміки на основі рідкісних земель Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича 

НАН України. 

 

 

Солопан Сергій Олександрович, старший науковий співробітник відділу хімії твердого тіла, 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України. Назва дисертації: 

«Синтез, структура та властивості нанорозмірних магнітних систем на основі оксидних сполук зі 

структурами шпінелі та перовськіту». Шифр та назва спеціальності – 02.00.01–неорганічна хімія. 

Спецрада – Д 26.218.01 Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН 

України (03142, м. Київ, проспект академіка Палладіна 32/34; тел. (044) 225-30-71). Науковий 

консультант: Білоус Анатолій Григорович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу 

хімії твердого тіла, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України. 

Офіційні опоненти: Слободяник Микола Семенович, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН 

України); Колотілов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, в. о. заступника директора 

Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України; Кириллов Святослав 

Олександрович, доктор хімічних наук, директор Міжвідомчого відділення електрохімічної 

енергетики НАН України. 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
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Гончарук Олена Владиславівна, старший науковий співробітник відділу 

функціональних гідрогелів, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. 

Назва дисертації: «Електроповерхневі та структурні властивості гідродисперсій 

нанорозмірних оксидів металів та кремнію та їх стабілізація». Шифр та назва спеціальності - 

02.00.11 – колоїдна хімія. Спецрада Д 26.209.01 Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. 

Овчаренка НАН України (03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42; тел./факс: (044) 

424 80 78, (044) 424 02 14). Науковий консультант: Самченко Юрій Маркович, доктор 

хімічних наук, (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України). Офіційні 

опоненти: Корнілович Борис Юрійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри 

хімічної технології кераміки та скла Національного технічного університету України 

«Київського політехнічного інституту» імені Ігоря Сікорського; Яремко Зиновій 

Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Савченко Ірина 

Олександрівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії 

високомолекулярних сполук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

 

 

Карпов Павло Андрійович, завідувач лабораторії біоінформатики і структурної біології 

Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук 

України». Назва дисертації: «Кіном мікротрубочок як невід’ємна складова регуляції 

тубулінового коду у рослин». Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна 

біологія, гістологія. Спецрада Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової 

біотехнології та геноміки Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. 

Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32). Науковий консультант: Блюм Ярослав Борисович, 

доктор біологічних наук, професор, директор Державної установи «Інститут харчової 

біотехнології та геноміки Національної академії наук України». Офіційні опоненти: 

Корнелюк Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор завідувач відділу 

білкової інженерії і біоінформатики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України; 

Вовк Андрій Іванович, доктор біологічних наук, професор, директор Інституту біоорганічної 

хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України; Пушкарьов Володимир Михайлович, 

доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу фундаментальних та 

прикладних проблем ендокринології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». 

 

 

 

Ниркова Людмила Іванівна, завідувач відділу зварювання газонафтопровiдних труб 

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Назва дисертації – «Теоретико-

експериментальні засади оцінювання та запобігання корозійному розтріскуванню сталей 

магістральних газопроводів в умовах їх катодного захисту». 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; 

тел.  (032) 263-43-07). Науковий консультант: Герасименко Юрій Степанович, доктор 

технічних наук, професор кафедри технології електрохімічних виробництв Національного 

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

Офіційні опоненти: Никифорчин Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації 

матеріалів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України; Калахан Олег 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0000531
http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0000531
http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000261
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Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електротехнічних систем 

Львівського національного аграрного університету МОН України; Банахевич Юрія 

Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри газонафтопроводів і 

газонафтосховищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

МОН України. 

 

 

КОВАЛЬ Лідії Михайлівни, доцент кафедри акторської майстерності та дизайну. 

Запорізький національний університет (м. Запоріжжя). Назва дисертації – «Естетико-

технологічні закономірності дизайну енергоефективного світлового середовища приміщень». 

Шифр та назва спеціальності – 05.01.03 – технічна естетика. Шифр спеціалізованої ради – Д 

26.056.06. Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Київський національний 

університет будівництва i архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 

31; тел. (044) 241-55-33. Науковий консультант – Сергейчук Олег Васильович – доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри архітектурних конструкцій (Київський 

національний університет будівництва i архітектури, МОН України, м. Київ); Офіційний 

опонент – Самойлович Валентин Васильович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри дизайну середовища (Київська державна академія декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (м. Київ)); Кардаш Олег Васильович, доктора 

технічних наук, професор, професор кафедри дизайну (Київський університет імені Бориса 

Грінченка (м. Київ)); Пугачов Євген Валентинович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри основ архітектурного проєктування, конструювання та графіки 

(Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)). 

 

 

Медяник Володимир Юрійович, науковий співробітник НДІ «Проблем архітектурно-

будівельної екології» Київського національного університету будівництва і архітектури. Назва 

дисертації – «Адаптивна методологія та інструментарій впровадження масштабних 

будівельних девелоперських проектів». Шифр та назва спеціальності – 05.23.08 – технологія 

та організація промислового та цивільного будівництва. Шифр спеціалізованої ради – Д 

26.056.03. Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Київський національний 

університет будівництва i архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 

31; тел. (044) 241-55-33. Науковий консультант – Поколенко Вадим Олегович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри організації та управління будівництвом 

(Київський національний університет будівництва i архітектури, МОН України, м. Київ). 

Офіційний опонент – Пшінько Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

ректор, (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна, МОН України, (м. Дніпро)). Млодецький Віктор Ростиславович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і 

логістики (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури», МОН 

України (м. Дніпро)). Аушева Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем, 

(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. 

Сікорського», МОН України (м. Київ)). 

 

 

Іващенко Тарас Григорович, завідувач кафедри екологічного аудиту та експертизи 

Навчально-наукового інституту екологічної безпеки та управління, Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та управління. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ 

управління екологічною безпекою планованої діяльності за допомогою інтегрованих 
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автоматизованих систем». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. 

Спецрада Д 26.880.01 Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління 

(03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). 

Науковий консультант: Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління. Офіційні опоненти: Фролов Валерій Федорович, доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри екології Національного авіаційного університету МОН України; Ольховик 

Юрій Олександрович, доктор технічних наук, завідувач відділу «Науковий центр 

аналітичних випробувань стану параметрів довкілля» Державної установи «Інститут геохімії 

навколишнього середовища» НАН України; Триснюк Василь Миколайович, доктор 

технічних наук, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища, Інститут 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору.  

 

 

Плющ Олександр Григорович, доцента кафедри мобільних та відеоінформаційних 

технологій Державного університету телекомунікацій. Назва дисертації: «Моделі та методи 

обробки інформації в мобільних мережах на основі багатопозиційних широкосмугових сигналів». 

Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі». Спецрада Д 

26.861.01 Державного університету телекомунікацій, МОН України (03110, м. Київ, 

вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий консультант: Вишнівський Віктор 

Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук 

навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету 

телекомунікацій МОН України. Офіційні опоненти: Одарченко Роман Сергійович, доктор 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри  телекомунікаційних  та радіоелектронних систем 

факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного 

університету, МОН України; Самков Олександр Всеволодович, доктор технічних наук, 

заступник директора Інституту електродинаміки НАН України; Кайдан Микола 

Володимирович,  доктор технічних наук, доцент, професор кафедри телекомунікацій 

Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного 

університету «Львівська політехніка», МОН України. 

 

Крівенко Сергій Вікторович, доцент кафедри математичних методів та системного 

аналізу,  Маріупольський державний університет. Назва дисертації: «Розвиток теорії 

газодинаміки шару агломераційної шихти та інтенсифікація теплових процесів при спіканні». 

Шифр та назва спеціальності – 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та 

спеціальних сплавів». Спецрада Д 12.052.01. ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7,  тел. (0629)33-34-

16). Офіційні опоненти:  Пазюк Михайло Юрійович доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри автоматизованого управління технологічними процесами і виробництва 

Інженерний інститут Запорізького національного університету; Петренко Віталій 

Олександрович доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Металургія чорних 

металів» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України; Лялюк 

Віталій Павлович доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри металургійних 

технологій Технологічного навчально-наукового інституту Державного університету 

економіки і технології (м. Кривий Ріг). 

 

 

Агеєва Марина Володимирівна, доцент кафедри «Обладнання і технології 

зварювального виробництва»,  Донбаської державної машинобудівної академії. Назва дисертації: 
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«Розвиток наукових і технологічних основ електродугового наплавлення і зварювання з дією 

керуючих магнітних полів». Шифр та назва спеціальності – 05.03.06 – зварювання та 

споріднені процеси і технології. Спецрада Д 12.052.01. ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7,  тел. 

(0629)33-34-16). Науковий консультант: Размишляєв Олександр Денисович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри «Автоматизація та механізація зварювального виробництва», 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Офіційні опоненти: Лебедєв 

Володимир Олександрович, доктор технічних наук,  професор, головний конструктор ДП 

«ДКТБ  ІЕЗ ім. Є.О. Патона» НАН України; Перемітько Валерій Вікторович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри технології та устаткування зварювання 

Дніпровського державного технічного університету; Малінов Володимир Леонідович, 

доктор технічних наук, доцент, інспектор матеріалів і зварювання, Підприємство з іноземними 

інвестиціям ТОВ «Бюро Верітас Україна».  

 

 

Михайленко Владислав Сергійович, доцент кафедри електрообладнання і 

автоматики суден, Національний університет “Одеська морська академія”. Назва дисертації: 

“Концепція розробки систем управління судновими пароенергетичними установками”. Шифр 

та назва спеціальності  ̶  05.05.03   ̶ двигуни та енергетичні установки. Спецрада Д. 41.106.01 

Національного університету “Одеська морська академія” (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; 

тел. (048)793-16-72). Науковий консультант: Горб Сергій Іванович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки 

Національного університету “Одеська морська академія”. Офіційні опоненти: Арсірій Василь 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології та 

гідрогазодинаміки Одеського національного політехнічного університету; Єфімов 

Олександр В’ячеславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

парогенераторобудування Національного технічного університету “Харківський 

політехнічний інститут”; Тимошевський Борис Георгійович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної 

експлуатації Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

 

 

Сімейко Костянтин Віталійович, старший науковий співробітник відділу 

термохімічних процесів та нанотехнологій Інституту газу НАН України. Назва дисертації: 

«Науково-технологічні основи високотемпературних процесів у електротермічному 

псевдозрідженому шарі». Шифр та назва спеціальності – 05.17.08 – процеси та обладнання 

хімічної технології. Спецрада Д 35.052.09 Національного університету «Львівська 

політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери 12, тел. (032) 258–26–57). Науковий 

консультант: Бондаренко Борис Іванович, доктор технічних наук, професор. Офіційні 

опоненти: Губинський Михайло Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри енергетичних систем та енегоменеджменту Національної металургійної 

академії України; Склабінський Всеволод  Іванович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри хімічної інженерії Сумського державного університет; Нагурський Олег 

Антонович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри цивільної безпеки 

Національного університету «Львівська політехніка».  

 

 

Руденко Ігор Ігоревич, провідний науковий співробітник науково-дослідного 

інституту в’яжучих речовин і матеріалів Київсього національного університету будівництва і 



16.02.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

8 
 

архітектури  Міністерства освіти і науки України. Назва дисертації: «Наукові основи 

управління процесами структуроутворення пластифікованих розчинів і бетонів на основі 

лужних цементів». Шифр та назва спеціальності – 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. 

Спецрада – Д 26.056.05  Київського національного університету будівництва і архітектури 

(Київ-37, 03037, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31). Науковий консультант – Кривенко 

Павло Васильович, доктор технічних наук, професор, директор науково-дослідного 

інституту в’яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва 

і архітектури. Офіційні опоненти: Кропивницька Тетяна Павлівна, доктор технічних наук, 

доцент кафедри будівельного виробництва Національного університету «Львівська 

політехніка»; Барабаш Іван Васильович,  доктор технічних наук, професор кафедри 

міського будівництва та господарства Одеської державної академії будівництва та 

архітектури; Сердюк Василій Романович, доктор технічних наук, професор кафедри 

містобудування та архітектури Вінницького національного технічного університету. 

 

 

Лактіонов Іван Сергійович, доцент кафедри електронної техніки, Державний вищий 

навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України. Назва 

дисертації: «Інформаційно-вимірювальне забезпечення та апаратно-програмні засоби 

побудови комп'ютеризованих систем моніторингу стану мікроклімату теплиць». Шифр та 

назва спеціальності – 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 11.052.03 

Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний 

університет» МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька обл., пл. Шибанкова, 2; тел. 

(0623)-52-17-90). Науковий консультант: Вовна Олександр Володимирович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри електронної техніки Державного вищого 

навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Офіційні 

опоненти: Кучерук Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного 

університету; 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. 

 

 

 Ткачук Валентина Віталіївна, в.о. декана факультету митної справи матеріалів та 

технологій Луцького національного технічного університету. Назва дисертації: 

«Формування якості моторних палив з використанням біокомпонентів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів. Спецрада – Д 26.055.02 

Київського національного торговельно-економічного університету (02156, м. Київ, вул. 

Кіото, 19; тел. (096) 126 69 49). Науковий консультант: Мережко Ніна Василівна, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства та митної справи Київського 

національного торговельно-економічного університету. Офіційні опоненти: Доманцевич 

Ніна Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства та 

експертизи в митній справі Львівського торговельно-економічного університету; Бойченко 

Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

Українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології та сертифікації 

паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин Національного авіаційного університету; 

Гринишин Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної 

технології переробки нафти та газу Національного університету «Львівська політехніка». 
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Гордєєв Олександр Олександрович, завідувач кафедри кібербезпеки, Університет 

банківської справи. Назва дисертації: «Методологічні основи та інформаційна технологія 

профілє-орієнтованого оцінювання якості програмного забезпечення людино-комп'ютерних 

систем». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 

35.101.01 Української академії друкарства (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 

242-23-40). Науковий консультант: Харченко Вячеслав Сергійович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». Офіційні опоненти: Маєвський 

Дмитро Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханічної 

інженерії Одеського національного політехнічного університету; Сеньківський Всеволод 

Миколайович, доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Української академії друкарства; Говорущенко Тетяна 

Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії 

та системного програмування Хмельницького національного університету. 

 

 

Ясній Володимир Петрович, в.о. завідувача кафедри будівельної механіки, доктор 

філософії, доцент Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

МОН України. Назва дисертації – «Розроблення методів прогнозування втомної довговічності 

псевдопружних сплавів з пам’яттю форми». Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка 

деформівного твердого тіла. Спецрада – Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту 

ім. Г.В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; тел.  (032) 263-43-07). 

Науковий консультант: Никифорчин Григорій Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої 

деградації матеріалів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Офіційні 

опоненти: Андрейків Олександр Євгенович,  доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка МОН України; 

Шваб’юк Василь Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри прикладної 

математики та механіки Луцького національного технічного університету МОН України; 

Максимович Олеся Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри 

зварювального виробництва Національного університету «Львівська політехніка» МОН 

України. 

 

 

Притула Назар Мирославович, науковий співробітник відділу теорії процесу 

переносу в розподілених системах Центру математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. 

Підстригача НАН України. Назва дисертації: “Математичне моделювання нестаціонарного 

масоперенесення в газотранспортних мережах та підземних сховищах газу”. Шифр та назва 

спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 

35.195.01 Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 

України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (032) 263-83-77). Науковий консультант: 

П’янило Ярослав Данилович, доктор технічних наук, директор Центру математичного 

моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України. Офіційні опоненти: Бунь 

Ростислав Адамович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної 

математики Національного університету "Львівська політехніка"; Дияк Іван Іванович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету прикладної математики та 

інформатики Львівського національного університету ім. Івана Франка; Лимарченко Олег 

Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки суцільних 

середовищ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Олійник Андрій Олександрович, доцент кафедри програмних засобів Національного 

університету «Запорізька політехніка». Назва дисертації: «Методи синтезу діагностичних 

моделей на основі обчислювального інтелекту». Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – 

системи та засоби штучного інтелекту. Спецрада Д 64.052.01 Харківського національного 

університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057)702-10-16). 

Науковий консультант: Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка». 

Офіційні опоненти: Корабльов Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем Харківського 

національного університету радіоелектроніки; Литвиненко Володимир Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних наук 

Херсонського національного технічного університету; Леонов Сергій Юрійович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».  

 

 

Борисенко Андрій Юрійович, старший науковий співробітник лабораторії проблем 

структуроутворення та властивостей чорних металів, Інститут чорної металургії 

ім. З.І. Некрасова НАН України. Назва дисертації: «Розвиток теорії структурної спадковості у 

вуглецевій сталі для енергоефективного виробництва прокату з безперервнолитих заготовок». 

Шифр та назва спеціальності – 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів. 

Спецрада Д 26.232.01 Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України 

(03142, м. Київ, бульвар Вернадського, 34/1; тел. (044)424-35-15). Науковий консультант: 

Левченко Геннадій Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторією 

проблем структуроутворення та властивостей чорних металів Інституту чорної металургії ім. 

З.І. Некрасова НАН України. Офіційні опоненти: Кондратюк Станіслав Євгенович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач відділом металознавства та фазово-структурних 

перетворень сталей та сплавів Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН 

України; Єфременко Василь Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізики Приазовського державного технічного університету МОН України; 

Афтанділянц Євгній Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету 

біоресурсів і природокористування України МОН України.  

 

Жебки Вікторії Вікторівни, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, 

Державний університет телекомунікацій. Назва дисертації: «Методологічні основи управління 

функціонально стійкою гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною структурою в 

умовах впливу дестабілізуючих чинників». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 

«Інформаційні технології». Спецрада Д 26.861.05 Державного університету телекомунікацій 

(03110, м. Київ, вул. Солом’янська 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий консультант: Бондарчук 

Андрій Петрович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій. Офіційні 

опоненти: Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління; 

Кучеров Дмитро Павлович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного 

університету; Ракушев Михайло Юрійович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, доцент кафедри застосування космічних систем та геоінформаційного 
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забезпечення інституту інформаційних технологій Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського.  

 

Захарова Ірина В'ячеславівна, доцент кафедри «Автоматизація та механізація 

зварювального виробництва»,  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Назва 

дисертації: «Теоретичні і технологічні основи ресурсо- та енергозбереження при дуговому 

напиленні з використанням пульсуючого розпилювального потоку повітря». Шифр та назва 

спеціальності – 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології. Спецрада Д 

12.052.01. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України (87555, м. 

Маріуполь, вул. Університетська, 7,  тел. (0629)33-34-16). Науковий консультант: Чигарьов 

Валерій Васильович,  доктор технічних наук, професор, завідувач  кафедри «Металургія і 

технологія зварювального виробництва», ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет». Офіційні опоненти:  Новомлинець Олег Олександрович, доктор технічних 

наук,  доцент, ректор Національного університету «Чернігівська політехніка»; Макаренко 

Наталя Олексіївна, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри «Обладнання і 

технології зварювального виробництва професора В.М. Карпенка»,  Донбаської державної 

машинобудівної академії; Пащенко Валерій Миколайович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».  

 

 

Ворохобін Ігор Ігорович, директор навчально-наукового інституту морських 

перевезень та технологій Національного університету “Одеська морська академія”. Назва 

дисертації: “Розвиток теорії і методів оцінки та підвищення надійності судноводіння”. Шифр 

та назва спеціальності –  05.22.13 – навігація та управління рухом. Спецрада Д 41.106.01 

Національного університету “Одеська морська академія” МОН України (65029, м.Одеса, 

вул.Дідріхсона, 8;  тел. (048) 793-16-72). Науковий консультант: Вагущенко Леонід 

Леонідович, доктор технічних наук,  професор, завідувач кафедри електронних комплексів 

судноводіння Національного університету “Одеська морська академія”. Офіційні опоненти: 

Журавська Ірина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, в. о. професора кафедри 

комп’ютерної інженерії Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

Тихонов Ілля Валентинович, доктор технічних наук, в. о. начальника Київської дільниці 

водних шляхів філії “Днопоглиблювальний флот” ДП “Адміністрація морських портів 

України”, капітан далекого плавання; Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук і інформаційних технологій Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Е.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. 

 

 

Габрук Ростислав Анатолійович, керівник проектів та програм у сфері матеріального 

(нематеріального) виробництва, ТОВ «Оверсіз Лоджистік». Назва дисертації: «Методологія 

динамічного програмування безпеки поліергатичного управління суден в гетерогенних умовах 

акваторій техноприродних комплексів». Шифр та назва спеціальності – 05.22.13 – навігація та 

управління рухом. Спецрада  Д 26.062.03 Національного авіаційного університету (03058, м. 

Київ, просп. Любомира Гузара, 1, тел. 497-51-51). Науковий консультант: Цимбал Микола 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, директор інституту навігації Національного 

університету «Одеська морська академія». Офіційні опоненти: Машков Олег Альбертович, 

доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління; Писарчук Олексій Олександрович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки факультету інформатики та 
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обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кравченко Юрій Васильович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій факультету 

інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Гусинін Андрій Вячеславович, менеджер по роботі з клієнтами, Roesys MedTec GmbH. 

Назва дисертації: «Методи розв’язання нелінійних задач оптимального керування рухом 

літальних апаратів на основі диференціальних перетворень». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.03 – системи та процеси керування. Спецрада  Д 26.062.03 Національного авіаційного 

університету (03058, м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1, тел. 497-51-51). Науковий 

консультант: Зіатдінов Юрій Кашафович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету. 

Офіційні опоненти: Алпатов Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач відділу системного аналізу та проблем керування, Інститут технічної механіки НАН 

та ДКА України; Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління; 

Котляров Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, головний науковий 

співробітник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. 

 

 

Кувачов Володимир Петрович, завідувач кафедри машиновикористання в 

землеробстві, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного. Назва дисертації: «Механіко-технологічні основи функціонування 

ширококолійних засобів механізації сільськогосподарського виробництва». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

Спецрада Д 18.819.01 Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного (72310, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана 

Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-18). Науковий консультант: Надикто Володимир 

Трохимович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри машиновикористання в 

землеробстві Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного. Офіційні опоненти: Погорілий Сергій Петрович, доктор технічних наук, 

завідувач відділу багатофункціональних тягово-транспортних засобів Національного 

наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»; 

Артьомов Микола Прокопович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; Шейченко Віктор 

Олександрович, доктор технічних наук, , професор кафедри технологій та засобів механізації 

аграрного виробництва Полтавського державного аграрного університету. 

 

 

Ноздрачова Катерина Леонідівна, докторант Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». Назва дисертації: «Методи та засоби збудження 

ультразвукових імпульсів ємнісним методом». Шифр та назва спеціальності – 05.11.13 – 

прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Спецрада Д 64.050.09 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, 

м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-56). Науковий консультант: Сучков Григорій 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних та 

радіоелектронних систем контролю та діагностики Національного технічного університету 
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«Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Тараненко Юрій Карлович, 

доктор технічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та математичних методів 

в економіці Українського державного хіміко-технологічного університету, пенсіонер; 

Лопатін Валерій Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

відділу гірничої термоаєродинаміки та автоматизованих систем Інституту геотехнічної 

механіки ім. М.С. Полякова, НАН України; Кошовий Микола Дмитрович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут». 

 

 

Бабаков Роман Маркович, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Назва дисертації: 

«Структури і методи синтезу мікропрограмних автоматів з операційним перетворенням кодів 

станів». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. 

Спецрада Д 64.052.01 Харківського національного університету радіоелектроніки (61166, м. 

Харків, пр. Науки, 14; тел. (057)702-10-16). Офіційні опоненти: Опанасенко Володимир 

Миколайович, доктор технічних наук, професор,  провідний науковий співробітник відділу 

мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії 

наук України; Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Українського державного університету 

залізничного транспорту; Леонов Сергій Юрійович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

 

Гречанюк Ігор Миколайович, старший науковий співробітник Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. Назва дисертації: «Науково-

технологічні засади створення нових композиційних матеріалів на основі нікелю, кобальту, 

титану й міді та новітнього  електронно-променевого обладнання для їх отримання». Шифр та 

назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 26.207.03 Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 

3; тел. (044) 390-87-51). Науковий консультант: Баглюк Геннадій Анатолійович, доктор 

технічних наук, професор,  завідувач відділу зносостійких та корозійностійких порошкових 

конструкційних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 

України. Офіційні опоненти: Лобода Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії Національного 

технічного університету України „Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”  МОН 

України; Ладохин  Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, головний науковий 

співробітник Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України;  Савуляк Валерій 

Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування 

Вінницького національного технічного університету МОН України. 

 

 

Оксанич Ірина Григорівна, доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Назва 

дисертації: «Методологічні основи та інформаційна технологія динамічного розподілу 

виконавчих ресурсів в організаційно-технічних системах». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 05.052.01 Вінницького національного 
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технічного університету (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). 

Науковий консультант: Шевченко Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри автоматизації та інформаційних систем Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Офіційні опоненти: Бісікало Олег 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп`ютерних систем і 

автоматики Вінницького національного технічного університету; Павленко Петро 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри механіки Національного 

авіаційного університету, м. Київ; Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

 

 

 

Стасів Олег Федорович, директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону 

НААН України. Назва дисертації: «Насінництво гібридів кукурудзи в сучасних організаційно-

економічних умовах». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. 

Спецрада – Д 08.353.01 Державної установи Інститут зернових культур НААН України 

(49027, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14; тел. (0562) 36-26-18). Науковий 

консультант: Кирпа Микола Якович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач лабораторії методів збереження та стандартизації зерна Державної установи 

Інститут зернових культур НААН України. Офіційні опоненти: Базалій Валерій 

Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва, 

генетики, селекції та насінництва Херсонського державного аграрного університету; Хоменко 

Світлана Олегівна, доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії селекції ярої 

пшениці Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України.; Полякова 

Ірина Олексіївна, доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри садово-паркового 

господарства та генетики Запорізького національного університету. 

 

 

 

Зелінський Андрій Леонідович, кореспондент періодичних видань Об'єднаної 

редакції періодичних видань Українського товариства сліпих «Заклик». Назва дисертації: 

«Еволюція птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції (кін. IV – кін. III ст. до 

Р.Х.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. 

Спецрада Д 26.001.01 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

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

консультант: Казакевич Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, доцент, професор 

кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Офіційні опоненти: Буйських Алла Валеріївна, доктор історичних наук, заступник 

директора з наукової роботи Інституту археології НАН України; Відейко Михайло 

Юрійович, доктор історичних наук, завідувач Науково-дослідної лабораторії археології 

Київського університету імені Бориса Грінченка; Петречко Олег Михайлович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних 

дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

 

 

 

 

Безугла Людмила Сергіївна, доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету, м. Дніпро. Назва дисертації: «Регіонально-інноваційна 

модель розвитку екотуристичної інфраструктури». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 41.088.05 Одеської 

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

32-84). Науковий консультант: Кошкалда Ірина Віталіївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського 

національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Офіційні опоненти: Ткач 

Вікторія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри готельно-

ресторанного бізнесу, декан факультету інноваційних технологій харчування та готельно-

ресторанного бізнесу Одеської національної академії харчових технологій; Огієнко Микола 

Миколайович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського 

національного університету культури і мистецтв»; Ужва Алла Миколаївна, доктор 

економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили. 

 

 

Благун Іван Іванович, доцент кафедри менеджменту і маркетингу Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Назва дисертації «Стійкість банківської системи України в умовах турбулентності фінансового 

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

Д 55.051.06 Сумського державного університету (40021, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 

тел. +380542687759). Науковий консультант: Дмитришин Леся Ігорівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Офіційні 

опоненти: Кузнєцова Анжела Ярославівна доктор економічних наук, професор, ректор 

Університету банківської справи; Васильєва Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені 

Олега Балацького Сумського державного університету; Азаренкова Галина Михайлівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківського бізнесу та фінансових 

технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 

Бублик Євген Олександрович, провідний науковий співробітник відділу грошово-

кредитних відносин Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Назва дисертації: «Фінансова відкритість та її регулювання в Україні». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.08 – гроші фінанси і кредит. Спецрада Д 26.239.02 Державної 

установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса 

Мирного, 26; тел. (044) 280-12-34). Науковий консультант: Кораблін Сергій Олександрович, 

доктор економічних наук, заступник директора Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України». Офіційні опоненти: Белінська Яніна Василівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Університету 

державної фіскальної служби України Міністерства фінансів України; Краснова Ірина 

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

страхування Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; Науменкова Світлана Валентинівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Вовк Ольга Миколаївна, доцент кафедри економіки повітряного транспорту 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Імперативи модернізації 

підприємств інфраструктурної сфери в контексті сучасних тенденцій інноваційного розвитку 

економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 
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(за видами економічної діяльності). Спецрада Д 79.051.01 Національного університету 

«Чернігівська політехніка» Міністерства освіти і науки України (14035, м. Чернігів, вул. 

Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103). Науковий консультант: Тульчинська Світлана 

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

підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Карпенко Оксана Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління 

та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій, Гарафонова 

Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 

Державного Вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», Бердар Маргарита Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Гринчишин Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник відділу регіональної 

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

України». Назва дисертації: «Бюджетні механізми забезпечення добробуту територіальних 

громад в умовах поглиблення соціально-економічної диференціації». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит. 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: Вахович Ірина Михайлівна, 

доктор економічних наук, професор, ректор Луцького національного технічного університету; 

Кириленко Ольга Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів 

імені С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету; Іванова Ольга Юріївна, 

доктор економічних наук, доцент, завідувач сектору проблем регіонального розвитку та 

децентралізації Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України. 

 

 

Гуріна Ганна Сергіївна, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності Національного авіаційного університету (м. Київ). Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні засади розвитку експортного потенціалу підприємств авіаційного комплексу 

України». Шифр і назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 Класичного приватного 

університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий 

консультант: Андрющенко Катерина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні 

опоненти: Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, проректор 

з наукової роботи Національного університету «Чернігівська Політехніка»; Ткаченко Алла 

Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності Національного університету «Запорізька політехніка»; Іванова 

Марина Іллівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

 

 

Єльнікова Юлія Василівна, докторант кафедри економічної кібернетики, Сумського 

державного університету. Назва дисертації «Відповідальне інвестування у контексті реалізації 
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державної інвестиційної політики». Шифр та назва спеціальності 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. Спецрада Д 55.051.06 Сумського державного 

університету (40021, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. +380542687759). Науковий 

консультант: Лєонов Сергій Вячеславович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету. Офіційні опоненти: 

Жилінська Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Михайлов Андрій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 

Сумського національного аграрного університету; Поліщук Євгенія Анатоліївна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана». 

 

 

Козак Катерина Богданівна, докторант кафедри обліку та аудиту Одеської національної 

академії харчових технологій. Назва дисертації: «Адаптивні механізми управління в системі 

сталого економічного розвитку агропромислового виробництва». Шифр та назва спеціальності 

– 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 55.859.01 

Сумського національного аграрного університету (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, 

тел. (0542) 701012). Науковий консультант: Іванченкова Лариса Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри обліку та аудиту Одеської національної 

академії харчових технологій. Офіційні опоненти: Лупенко Юрій Олексійович, доктор 

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

економіки»; Касьяненко Володимир Олексійович, доктор економічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогiчної роботи та фiнансово-економiчної діяльності Сумського 

державного університету; Зайцев Юрій Олександрович, доктор економічних наук, професор, 

заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Харківській 

області. 

 

Кравченко Анна Станіславівна, докторант Університету банківської справи. Назва 

дисертації: «Функціонування та перспективи розвитку фінансового ринку України в умовах 

цифровізації суспільства». 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: Вовчак Ольга Дмитрівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансових технологій 

Університету банківської справи. Офіційні опоненти: Онишко Світлана Василівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансових ринків Університету державної 

фіскальної служби України Міністерства фінансів України (м. Ірпінь); Миськів Галина 

Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та обліку 

Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ 

України; Рекуненко Ігор Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Сумського  державного університету.  

 

 

Крамарев Геннадій Віталійович, голова правління ПАТ «Український нафтогазовий 

інститут». Назва дисертації: «Теоретико-методологічне обґрунтування сталого розвитку 

промисловості України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 64.251.01 Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку НАН України (61166, м. Харків, пров. Інженерний, 1-А, тел. 

(057) 702-08-67). Науковий консультант: Хаустова Вікторія Євгенівна, доктор економічних 

наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку НАН України. Офіційні опоненти: Алєксєєв Ігор 



16.02.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

18 
 

Валентинович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів 

Національного університету «Львівська політехніка»; Кіндзерський Юрій Вікторович, 

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 

відділу економічного зростання та структурних змін в економіці Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України»; Манойленко Олександр 

Володимирович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

 

Макаренко Наталія Олексіївна, доцент кафедри маркетингу та логістики Сумського 

національного аграрного університету. Назва дисертації: «Конкурентні стратегії управління 

логістичною діяльністю аграрних підприємств: теорія, методологія, практика». Шифр та назва 

спеціальності - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного аграрного університету (40021, м. 

Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, тел. (0542) 701012). Науковий консультант: Данько Юрій 

Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського 

національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Красноруцький Олексій 

Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації 

виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка; Сьомич Микола Іванович, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва і права Полтавського 

державного аграрного університету; Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету «Чернігівська 

політехніка». 

 

 

Малін Олександр Львович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Одеська міська картка». Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади регулювання 

розвитку державно-приватного партнерства в інформаційно-інноваційній економіці». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, 

пр-т Шевченка, 1; тел. (048)705-84-31). Науковий консультант: Філиппова Світлана 

Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету. Офіційні 

опоненти: Комарницька Ганна Омелянівна, доктор економічних наук, доцент, виконуюча 

обов’язки завідувача кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Кузьмин Олег Євгенович, доктор 

економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і 

менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»; Сафонов Юрій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти». 

 

 

Підоричева Ірина Юріївна, завідувач сектору проблем інноваційно-інвестиційного 

розвитку промисловості, Інститут економіки промисловості НАН України. Назва дисертації: 

«Розвиток інноваційних екосистем України в умовах глокалізації та європейської інтеграції». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості 

НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044)200-55-71). Науковий 

консультант: Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, директор 

Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ). Офіційні опоненти: Квілінський 
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Олексій Станіславович, доктор економічних наук, президент Фундації «Інститут розвитку 

міжнародної співпраці» (м. Познань, Польща); Кіндзерський Юрій Вікторович, доктор 

економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

економічного зростання та структурних змін в економіці Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування Національної академії наук України» (м. Київ); Лайко Олександр 

Іванович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з 

наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

(м. Одеса).  

 

Пащук Лідія Віталіївна, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Державне 

регулювання інституціонального розвитку підприємницьких екосистем в Україні». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія управління» 

(03151, м.Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 246-24-64). Науковий консультант: Гужва Ігор 

Юрійович, доктор економічних наук, перший заступник директора Державного науково-

дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки (м. Київ). Офіційні опоненти: 

Коваль Віктор Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки, обліку та менеджменту Одеського торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету; Кукса Ігор Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики 

Луганського національного аграрного університету (м. Старобільськ); Савіна Наталія 

Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

 

Рожко Наталія Ярославівна, доцент кафедри промислового маркетингу 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Назва дисертації: 

«Формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його структурного 

та когнітивного розвитку». Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 - економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 47.104.03 Національного 

університету водного господарства та природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; 

тел. (0362) 63-32-09). Науковий консультант: Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного 

університету водного господарства та природокористування. Офіційні опоненти: Ковальчук 

Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу 

і товарознавства Хмельницького національного університету; Седікова Ірина 

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

логістики Одеської національної академії харчових технологій; Дейнега Інна Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління бізнесом 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

 

Рущишин Надія Михайлівна, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу Львівського торговельно-економічного університету. Назва дисертації: 

«Реалізація потенціалу банківської системи в забезпеченні структурного реформування 

економіки України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада – Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного 

університету (79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, тел. (032)275-65-50). Науковий 

консультант: Барна Марта Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету. 

Офіційні опоненти: Васильців Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор, 
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завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів Державної установи 

«Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; Трохимець Олена 

Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри національної економіки, 

маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного університету; 

Штулер Ірина Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший проректор Вищого 

навчального закладу «Національна академія управління». 

 

 

Ткачук Ірина Ярославівна, доцент кафедри фінансів і кредиту Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: «Фінанси 

громадянського суспільства». 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: Швець Наталія Романівна, 

доктор економічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Університету 

банківської справи. Офіційні опоненти: Васильчишин Олександра Богданівна, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри податків та фіскальної політики 

Західноукраїнського національного університету; Дропа Ярослав Богданович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Хомутенко Алла Віталіївна, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів Одеського національного 

економічного університету. 

 

 

Тоцька Олеся Леонтіївна, доцент кафедри фінансів Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Управління розвитком вищої освіти в 

Україні». Шифр та назва спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спецрада Д 47.104.03 Національного університету водного господарства та 

природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий 

консультант: Павліха Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Хаустова Вікторія 

Євгенівна, доктор економічних наук, професор, в.о. заступника директора з наукової роботи 

Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України; Коваль Віктор 

Васильович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку та 

менеджменту Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету; Мойсеєнко Ірина Павлівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку Львівського державного університету 

внутрішніх справ МВС України.  

 

 

Троциковський Тадеуш, доцент, директор Інституту комерціалізації наук Куявського 

університету у м. Влоцлавек (Польща). Назва дисертації: «Управління інноваційною 

діяльністю промислових підприємств за умов європейської інтеграції». Шифр та назва 

спеціальності ‒ 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 70.052.01 Хмельницького національного університету (29016, 

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий консультант: Гончар 

Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету. Офіційні 

опоненти: Гринчуцький Валерій Іванович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки та економічної теорії Західноукраїнського національного університету 

(м. Тернопіль); Міценко Наталія Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету Укоопспілки України; 
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Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету 

Запорізького національного університету. 

 

 

Файвішенко Діана Сергіївна, доцент кафедри журналістики та реклами Київського 

національного торговельно-економічного університету. Назва дисертації: «Стратегічне 

управління брендом на ринку мінеральної води». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада 

Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету (02156, м. Київ, 

вул. Кіото, 19; тел. (097) 100 00 50). Науковий консультант Мазаракі Анатолій Антонович, 

доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного торговельно-

економічного університету. Офіційні опоненти: Ілляшенко Сергій Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва 

та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Перевозова Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу; Ларіна Ярослава Степанівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». 

 

Холоденко Анатолій Михайлович, доцент кафедри підприємництва та туризму 

Одеського національного морського університету. Назва дисертації: «Економіко-математичне 

моделювання розвитку виробничо-транспортних систем». Шифр та назва спеціальності ‒ 

08.00.11 ‒ математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Спецрада 

Д 70.052.01 Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. 

Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий консультант: Войнаренко Михайло 

Петрович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України. Офіційні 

опоненти: Бабенко Віталіна Олексіївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; Рамазанов Султан Курбанович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в економіці 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Христіановський Вадим Володимирович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економічної та управлінської аналітики Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця). 
 

 

Чигрин Олена Юріївна, докторант Сумського державного університету. Назва 

дисертації: «Маркетингові детермінанти управління зеленою конкурентоспроможністю». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 55.051.01 Сумського державного університету (40007, 

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 640-499). Науковий керівник: Люльов 

Олексій Валентинович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу 

Сумського державного університету. Офіційні опоненти: Михайлова Любов Іванівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Сумського національного 

аграрного університету; Педченко Наталія Сергіївна, доктор економічних наук, професор, 

перший проректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; Перевозова Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 

національного університету нафти і газу. 
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Швець Олександр Вікторович, докторант Закладу вищої освіти «Міжнародний 

університет бізнесу і права». Назва дисертації: «Економічна активність населення в умовах 

трансформації регіонального ринку праці: проблеми та стратегічні пріоритети». Шифр та 

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

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

вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант: Лагодієнко Володимир 

Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, 

підприємництва і торгівлі Одеської національної академії харчових технологій. Офіційні 

опоненти: Монастирський Григорій Леонардович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського 

національного університету; Орел Володимир Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; 

Скупський Руслан Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

підприємництва, управління та адміністрування Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна». 

 

 

Яровенко Ганна Миколаївна, доцент кафедри економічної кібернетики Сумського 

державного університету. Назва дисертації «Інформаційна безпека як драйвер розвитку 

національної економіки». Шифр та назва спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 55.051.06 Сумського державного університету 

(40021, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. +380542687759). Науковий консультант: 

Кузьменко Ольга Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики Сумського державного університету. Офіційні опоненти: Затонацька 

Тетяна Георгіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Онищенко 

Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, 

банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка»; Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Національного університету «Чернігівська 

політехніка». 

 

 

 

 

Капранов Ян Васильович, доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу 

імені професора І. В. Корунця, Київський національний лінгвістичний університет. Назва 

дисертації: “Діахронічна інтерпретація і верифікація ступенів споріднення ностратичних мов 

(на матеріалі етимонів *HuḲa, *wol[a], *wete, *phaħ- (~ *phǝħ-), *marV)”. Шифр та назва 

спеціальності – 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Спецрада –  

Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03150, Київ-150, 

вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий консультант: Корольова Алла 

Валер’янівна, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського 

національного лінгвістичного університету. Офіційні опоненти: Єрмоленко Сергій 

Семенович – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

загального мовознавства Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України; 

Кушнерик Володимир Іванович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; Стефанова Наталія Олександрівна – доктор 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

 

 

Гнезділова Ярослава Володимирівна, завідувач кафедри фонетики і практики 

англійської мови, Київський національний лінгвістичний університет. Назва дисертації: 

“Когнітивно-дискурсивні моделі англомовної маніпулятивної метакомунікації”. Шифр та 

назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада – Д 26.054.02 Київського 

національного лінгвістичного університету (03150, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73; 

тел. (044) 287-33-72). Науковий консультант: Васько Роман Володимирович, доктор 

філологічних наук, професор, ректор Київського національного лінгвістичного університету. 

Офіційні опоненти: Бабелюк Оксана Андріївна – доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського національного 

університету безпеки життєдіяльності; Корольов Ігор Русланович – доктор філологічних 

наук, доцент, професор кафедри полоністики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Приходько Ганна Іллівна – доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри англійської філології факультету іноземної філології Запорізького 

національного університету. 

 

 

Тетеріна Ольга Борисівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: “Феномен 

української еміграційної компаративістики: діапазон руху, пошукові орієнтири, європейський 

контекст”. Шифр та назва спеціальності – 10.01.05 – порівняльне літературознавство. 

Спецрада Д 26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

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

консультант: Грицик Людмила Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувачка 

кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Ільницький Микола Миколайович, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії 

літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені 

Івана Франка; Сиваченко Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувачка відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка; Павленко 

Олена Георгіївна, доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземних мов 

Маріупольського державного університету. 

 

 

 

Бондаренко Ірина Миколаївна, доцент кафедри фінансового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Кодифікація 

фінансового законодавства в умовах гармонізації законодавства України». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 17.051.07. Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий консультант: Кучерявенко Микола 

Петрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

фінансового права Університету державної фіскальної служби України; Латковська Тамара 

Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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університету «Одеська юридична академія»; Покатаєва Ольга Вікторівна, доктор 

юридичних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету.  

 

 

Кожура Людмила Олександрівна, професор кафедри теорії та історії права 

Юридичного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Публічне адміністрування права осіб з інвалідністю на 

охорону здоров’я». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та 

фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, кім. 223). Науковий 

консультант: Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри теорії та історії права Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Армаш 

Надія Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, заступник директора відокремленого 

структурного підрозділу державного підприємства «Інформаційні судові системи» «Центр 

судової експертизи та експертних досліджень»; Личенко Ірина Олександрівна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Інституту права, 

психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»; 

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

адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова. 

 

 

Мазур Анатолій Васильович, доцент кафедри адміністративного та митного права 

Університету митної справи та фінансів. Назва дисертації: «Адміністративно-правові 

проблеми митного регулювання в Україні». 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: Приймаченко Дмитро Володимирович, 

доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи 

та фінансів. Офіційні опоненти: Кучерявенко Микола Петрович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого; Коваленко Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, 

доцент, суддя Касаційного адміністративного суду (Верховний Суд); Дорофеєва Лілія 

Максимівна, доктор юридичних наук, доцент, начальник управління з напряму реалізації 

правових питань Закарпатської митниці Держмитслужби. 

 

 

Новак Наталія Петрівна, начальник Новотроїцької державної податкової інспекції ГУ 

ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове забезпечення виробництва та обігу органічної продукції в 

Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ-39, 03039, 

тел. 490-95-00). Науковий консультант: Діденко Сергій Володимирович, доктор юридичних 

наук, професор, директор Херсонського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Курило Володимир 

Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового права Національного університету біоресурсів та природокористування України; 

Галунько Віра Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, заступник декана 

Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ; Бриль 
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Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, заступник Голови правління ТОВ 

«ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД». 

 

Оксінь Віталій Юрійович, старший науковий співробітник відділу науково-правових 

експертиз та законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права. Назва 

дисертації: «Публічне адміністрування місцевого розвитку в Україні». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

(49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий консультант: Дрозд 

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

ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Курило Володимир 

Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету ім. В.Винниченка; Сорока Лариса Володимирівна, доктор 

юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Громадської організації «Академія 

адміністративно-правових наук». 

 

 

Куркова Ксенія Миколаївна, завідувач відділу науково-правових експертиз та 

законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове забезпечення науково-технологічного розвитку в Україні». Шифр 

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

інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий 

консультант: Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, доктор 

юридичних наук, професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної 

академії внутрішніх справ; Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка; Сорока 

Лариса Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник 

Громадської організації «Академія адміністративно-правових наук». 

 

 

Мазур Тамара Вікторівна, головний науковий співробітник відділу організації 

наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії 

внутрішніх справ. Назва дисертації: «Охорона культурної спадщини в України: історико- й 

теоретико-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 26.007.04 Національної 

академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-

94-91). Науковий консультант: Мищак Іван Миколайович, доктор історичних наук, 

професор, завідувач науково-організаційного відділу Інституту законодавства Верховної Ради 

України. Офіційні опоненти: Пархоменко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, 

професор, учений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Ярмиш Олександр Назарович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ 

України; Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 
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Самойленко Георгій Валерійович, доцент кафедри цивільного права Запорізького 

національного університету. Назва дисертації: «Договір перевезення пасажира: теорія та 

практика забезпечення прав пасажира». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д.41.086.03 

Національного університету «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки 

України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719 88 01). Науковий консультант: 

Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту 

інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична 

академія». Офіційні опоненти: Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Галянтич Микола Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, 

керівник Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; 

Канзафарова Ілона Станіславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 

 

 

Веселова Лілія Юріївна, старший оперуповноважений в особливо важливих справах 

Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові основи кібербезпеки в умовах гібридної війни». Шифр та 

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

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

м. Одеса, вул. Успенська,1; тел. (048) 702-50-61). Науковий консультант: Користін Олександр 

Євгенійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України. Офіційні 

опоненти: Марущак Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор 

спеціальної кафедри № 8 Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів Національної академії Служби безпеки України; Гуржій Тарас 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного 

університету МОН України; Свиридюк Наталія Петрівна, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету 

міжнародних відносин Національного авіаційного університету МОН України.  

 

 

Перепьолкін Сергій Михайлович, завідувач кафедри міжнародного права Навчально-

наукового інституту права та міжнародно-правових відносин, Університет митної справи та 

фінансів. Назва дисертації: «Міжнародне митне право: питання теорії та практика 

застосування». Шифр та назва спеціальності – 12.00.11 «Міжнародне право». Спецрада 

Д 64.086.03 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант: Сироїд Тетяна 

Леонідівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і 

європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Київець Олена Валеріївна, доктор юридичних наук, 

професор, Радник першого заступника Голови Верховної Ради України; Микієвич Михайло 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Тимченко Леонід Дмитрович, 

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження 

міжнародної податкової конкуренції Науково-дослідного інституту фіскальної політики 

Університету державної фіскальної служби України. 
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Щирба Мар’яна Юріївна, доцент кафедри теорії та історії держави і права Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 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: Жаровська Ірина Мирославівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та 

міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Стеценко Семен 

Григорович, доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного Суду; Міхайліна Тетяна 

Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і 

права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса; 

Сердюк Наталія Аркадіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри політичних 

наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури.  

 

 

Щербань Вячеслав Дмитрович, професор кафедри історії та теорії держави і права 

Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Назва дисертації: 

«Концепція адміністративно-правового забезпечення функціонування OSINT у сфері 

антикорупційної діяльності в правоохоронних органах України». Шифр та назва спеціальності 

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

Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий консультант: 

Ануфрієв Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права 

імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Дніпров Олексій Сергійович, доктор 

юридичних наук, Керівник Апарату Офісу Президента України; Грохольський Володимир 

Людвігович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ; 

Стеценко Семен Григорович доктор юридичних наук, професор, суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду. 

 

 

Фесенко Олександр Миколайович, директор адвокатського об’єднання 

«Адвокатська компанія «ВІС ЛЕГІС». Назва дисертації: «Адміністративно-правовий захист 

інвестицій в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 

377-34-80). Науковий консультант: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 

професор, т.в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Журавльов Дмитро Володимирович, доктор 

юридичних наук, професор, заступник керівника Департаменту з питань громадянства, 

помилування, державних нагород  керівник управління з питань помилування Офісу 

Президента України; Кобзар Олександр Федорович, доктор юридичних наук, професор, 

начальник кафедри забезпечення державної безпеки Київського факультету Національної 

академії Національної гвардії України; Калатур Максим Васильович, доктор юридичних 

наук, доцент, старший оперуповноважений УКР ГУНП у м. Києві. 
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Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора з науково-експериментальної 

роботи, провідний науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої 

освіти, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Назва 

дисертації: «Дидактичні засади реалізації інтегративного підходу в шкільній природничій 

освіті». Шифр та назва спеціальності – 13.00.09 – теорія навчання. Спецрада Д 44.053.03 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (36003, 

м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий консультант: Топузов 

Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки 

НАПН України. Офіційні опоненти: Пушкарьова Тамара Олексіївна, доктор 

педагогічних наук, професор, начальник відділу проектної діяльності ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН України; Грицай Наталія Богданівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання 

Рівненського державного гуманітарного університету; Самодрин Анатолій Петрович, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології 

Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана» (м. Дніпро). 

 

 

Головко Микола Васильович, заступник директора Інституту педагогіки НАПН 

України. Назва монографії «Становлення та розвиток теорії і методики навчання фізики в 

Україні (40-і роки XVІІ ст. – 30-і роки ХХ ст.)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – 

теорія та методика навчання (фізика). Спецрада Д 26.053.06 Національного педагогічного 

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

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, Ляшенко Олександр 

Іванович, академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України. Офіційні 

опоненти: Атаманчук Петро Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри фізики Кам՚янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

Шишкін Геннадій Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

фізики та методики навчання фізики Бердянського державного педагогічного університету; 

Мисліцька Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського.  

 

 Дмітренко Наталя Євгеніївна, доцент кафедри методики навчання іноземних мов, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Назва 

дисертації: «Методична система автономного навчання професійно орієнтованого 

англомовного спілкування майбутніх учителів математики». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови. Спецрада Д 26 054.01 Київського 

національного лінгвістичного університету (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73;  т. 

(044)287-33-72). Науковий керівник: Ніколаєва Софія Юріївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-

комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету. Офіційні 

опоненти: Задорожна Ірина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Биконя Оксана 

Павлівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Академії 

Державної пенітенціарної служби; Черноватий Леонід Миколайович, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
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Василишина Наталія Максимівна, доцент кафедри іноземних мов, Національний 

авіаційний університет. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади крос-

культурної освіти майбутніх магістрів сфери туризму України та Туреччини в умовах 

євроінтеграційних процесів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 26.062.15 у Національному авіаційному університеті 

(03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1; тел. (044) 408-30-27). Науковий 

консультант: Лузік Ельвіра Василівна, доктор педагогічних наук,  професор; завідувач 

кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного 

університету. Офіційні опоненти: Бахов Іван Степанович, доктор педагогічних наук, 

професор; завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Міжрегіональної Академії 

управління персоналом; Діденко Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор; головний науковий співробітник науково-організаційного відділу Національної 

академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Арістова 

Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач відділу 

міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України. 

 

 

Гагарін Микола Іванович, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Назва дисертації: 

«Теорія і методика проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.07 – теорія і методика виховання. Спецрада Д 74.053.02 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (20300, м. Умань, 

вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий консультант: Коберник Олександр 

Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Офіційні опоненти: Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; Канішевська Любов Вікторівна, доктор 

педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи 

Інституту проблем виховання НАПН України; Безкоровайна Ольга Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

 

Міхно Олександр Петрович, директор Педагогічного музею України Національної 

академії педагогічних наук України. Назва дисертації: «Феномен педагогічної характеристики 

учня у вітчизняній освіті та педагогічній науці (середина ХІХ – друга половина ХХ століття)». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада 

Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86). Науковий консультант: 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор,  головний науковий 

співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського 

НАПН України. Офіційні опоненти: Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи і менеджменту освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії 

і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету; Янченко 

Тамара Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 
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Демянчук Михайло Ростиславович, професор кафедри медико-профілактичних 

дисциплін та лабораторної діагностики, Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська 

медична академія» Рівненської обласної ради. Назва дисертації: «Теорія і практика 

професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у коледжах». 

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

Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (29013, м. Хмельницький, 

вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант: 

Романишина Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Офіційні опоненти: 

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

і психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; Доброскок Ірина 

Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; 

Ястремська Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. 

 

 

Купенко Олена Володимирівна, доцент кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій, Сумський державний університет. Назва дисертації: «Система 

формування проєктної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи у процесі 

професійної підготовки». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий 

консультант: Пєхота Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. Офіційні опоненти: Ничкало Неля Григорівна, доктор педагогічних 

наук, професор, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 

України; Калаур Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету. 

 

 

П’ятакова Галина Павлівна, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах 

країн Вишеградської групи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий 

консультант: Малафіїк Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного 

гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Безлюдна Віта Валеріївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; Мукан Наталія Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка»; Тадеєва Марія Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Національного університету 

водного господарства та природокористування України. 
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Синишина Вікторія Михайлівна, доцент кафедри психології, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». Назва дисертації: «Система фахової підготовки майбутніх 

практичних психологів у закладах вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. 

(0382) 79-59-45). Науковий консультант: Романишина Людмила Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. Офіційні опоненти: Ребуха Лілія Зіновіївна, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри освітології і педагогіки Західноукраїнського національного 

університету; Шахов Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; Шпак Марія Мирославівна, доктор психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

 

Цюприк Андрій Ярославович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності. Назва дисертації: «Розвиток педагогічної теорії самостійної діяльності 

студентів закладів вищої освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 70.145.01 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (29013, м. Хмельницький, 

вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант: Вихрущ 

Віра Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та 

інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Бенера Валентина Єфремівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка; Кучай 

Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 

психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; Плачинда Тетяна 

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

та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету. 

 

 

Бабакіна Оксана Олексіївна, декан психолого-педагогічного факультету 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради. Назва дисертації: «Розвиток системи підвищення кваліфікації науково -педагогічних 

працівників закладів вищої освіти України останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Спецрада Д 29.053.03 Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (92703, Луганська 

обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий консультант: Пономарьова 

Галина Федорівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Офіційні 

опоненти: Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ); 

Гупан Нестор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України; Кірдан 

Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини.  
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Балакірєва Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогічних технологій початкової освіти, Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Теорія і 

практика підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання учнів в освітньому 

процесі початкової школи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048)723-40-98). Науковий консультант – 

Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і 

методики дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Офіційні опоненти: Оршанський Леонід 

Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та 

професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка; Марусинець Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова; Литвиненко Світлана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

 

 

Білик Валентина Григорівна, доцент кафедри медико-біологічних та валеологічних 

основ охорони життя і здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П.  

Драгоманова. Назва дисертації «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової 

підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.053.19 Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 

234-11-08). Науковий консультант: Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор 

педагогічних наук, професор, ректор Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди; Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор,  

декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка; Степаненко Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. 

 

 

Височан Леся Михайлівна,  доцент кафедри фахових методик і технологій початкової 

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

дисертації «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх 

учителів початкової школи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 70.052.05 Хмельницького національного університету 

(290016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,11; тел.: (0382)77-35-04). Науковий консультант: 

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II. Офіційні опоненти: 

Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного  університету 

імені Олександра Довженка; Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного 

університету імені Лесі Українки; Марусинець Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних 
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наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. 

 

 

Гончарук Ольга Валеріївна,  доцент кафедри теорії і методики початкової освіти 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. Назва дисертації «Система 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності 

молодших школярів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 теорія і методика професійної 

освіти. Спецрада Д 70.052.05 Хмельницького національного університету (290016, 

м. Хмельницький, вул. Інститутська,11; тел.: (0382)77-35-04). Науковий консультант: 

Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Офіційні опоненти: Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, 

професор, кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного 

педагогічного  університету імені Олександра Довженка; Біда Олена Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського 

угорського інституту ім. Ференца Ракоці II; Марусинець Мар’яна Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. 

 

 

Кабацька Олена Володимирівна, доцент кафедри валеології Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків). Назва дисертації: «Система 

формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.07 – теорія та методика виховання. Спецрада Д 29.053.03 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (92703, 

Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий консультант: 

Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Офіційні опоненти: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Трубавіна Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії 

Національної гвардії України; Зеленов Євген Анатолійович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 

 

 

Криштанович Світлана Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Назва 

дисертації «Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності 

майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.053.19 Національного педагогічного 

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

Науковий консультант: Приступа Євген Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. 

Офіційні опоненти: Ажиппо Олександр Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Харківської державної академії фізичної культури; Сватьєв Андрій Вячеславович, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури і спорту 

Запорізького національного університету; Павлюк Євген Олександрович, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту 

Хмельницького національного університету. 
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Майковська Вікторія Ігорівна, доцент кафедри педагогіки, методики та 

менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії. Назва дисертації: «Теорія і 

практика формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 55.053.01 Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). 

Науковий консультант: Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. Офіційні опоненти: Кожушко Світлана Павлівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри міжнародного туризму, готельно-

ресторанного бізнесу та іншомовної підготовки Університету імені Альфреда Нобеля; 

Савченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького державного педагогічного 

університету; Щука Галина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри географії та туризму Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. 

 

 

Литовченко Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України. Назва дисертації: «Теоретико-методичні основи 

соціального становлення учнів 8-11-х класів у комплексних позашкільних навчальних 

закладах». Шифр та назва спеціальності – 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада 

Д 26.454.01. Інституту проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, 

вул. М. Берлинського, 9; тел. (044)4683082). Науковий консультант: Пустовіт Григорій 

Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної 

освіти Рівненського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти. Офіційні 

опоненти: Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка; Коляда 

Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних 

досліджень та європейської інтеграції, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи; Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної педагогіки, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».  

 

Червінська Інна Богданівна, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: 

«Теорія і методика організації соціокультурного простору загальноосвітньої школи в гірській 

місцевості». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Спецрада Д 79.053.04 Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). 

Науковий консультант: Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки 

НАПН України. Офіційні опоненти: Філіпчук Георгій Георгійович, доктор педагогічних наук, 

професор, член бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Чепіль 

Марія Миронівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та 

дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; 

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та 

психології Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Дудник Світлана Валеріївна, головний спеціаліст відділу розробки програми 

медичних гарантій управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту 

замовлення медичних послуг та лікарських засобів, м.Київ. Назва дисертації: «Обґрунтування 

інноваційної системи медико-соціальної допомоги дітям до п’яти років в Україні». Шифр та 

назва спеціальності – 14.02.03 – соціальна медицина. Спецрада Д 64.600.06 Харківського 

національного медичного університету (61022, м.Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-27). 

Науковий консультант: Слабкий Геннадій Олексійович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри наук про здоров’я Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет» МОН України. Офіційні опоненти: Огнєв Віктор Андрійович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та управління 

охороною здоров’я Харківського національного медичного університету МОЗ України; 

Любінець Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

громадського здоров'я Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького 

МОЗ України; Сміянов Владислав Анатолійович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри громадського здоров'я медичного інституту Сумського державного 

університету МОН України. 

 

Прокопів Марія Мирославівна, доцент кафедри неврології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, м.Київ. Назва дисертації: «Медико-соціальне 

обґрунтування оптимізованої системи профілактики та медичної допомоги населенню з 

цереброваскулярними хворобами на рівні мегаполісу в умовах реформування галузі охорони 

здоров’я». Шифр та назва спеціальності – 14.02.03 – соціальна медицина. Спецрада Д 

64.600.06 Харківського національного медичного університету (61022, м.Харків, проспект 

Науки, 4; (057)707-73-27). Науковий консультант: Слабкий Геннадій Олексійович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри наук про здоров’я Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України. Офіційні 

опоненти: Лехан Валерія Микитівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 

соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Державного 

закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Лашкул Зінаїда Василівна, 

доктор медичних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної медицини, організації і 

управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи Запорізької медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України; Теренда Наталія Олександрівна, доктор медичних 

наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров'я та управління охороною здоров'я 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України. 

 

 

Дзюба Дмитро Олександрович, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ. Назва 

дисертації «Оптимізація анестезіологічного забезпечення під час стентування коронарних 

артерій». Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. 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: Дубров Сергій 

Олександрович, доктор медичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри анестезіології та 

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

Тітов Іван Іванович, доктор медичних наук, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної 

терапії Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України; Жовнір 

Володимир Аполлінарійович, доктор медичних наук, генеральний директор НДСЛ «Охматдит» 

МОЗ України. 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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Рожко Павло Дмитрович, Генеральний директор КНП «Одеська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Одеської обласної ради, завідувач кафедри ортопедичної 

стоматології Одеського національного медичного університету МОЗ України. Назва 

дисертації: «Патогенетичне обґрунтування профілактики ускладнень в осіб з цукровим 

діабетом при ортопедичному лікуванні на дентальних імплантатах». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 41.563.01 Державної установи «Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. 

Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий консультант: Шнайдер Станіслав 

Аркадійович, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», м. Одеса. Офіційні опоненти: 

Борисенко Анатолій Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. 

Київ; Пиндус Тетяна Олексіївна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої 

стоматології ТзОВ «Львівський медичний інститут»; Глазунов Олег Анатолійович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України». 

 

Чемерис Орест Мирославович, директор департаменту охорони здоров’я Львівської 

обласної державної адміністрації, доцент кафедри хірургії № 1 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (за сумісництвом). Назва 

дисертації: «Особливості перебігу, діагностики і лікування потерпілих з політравмою на тлі 

ожиріння». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 58.601.01 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ 

України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий консультант: 

Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної 

хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України. 

Офіційні опоненти: Усенко Олександр Юрійович, доктор медичних наук, професор, 

директор Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О.Шалімова НАМН 

України; Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної хірургії Буковинського державного медичного університету МОЗ України; 

Василюк Сергій Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії 

№ 1 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. 

 

 

Шкільна Марія Іванівна, доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, 

шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації – «Клініко-епідеміологічні та 

імунологічні аспекти Лайм-бореліозу, вдосконалення діагностики і терапії». Шифр і назва 

спеціальності – 14.01.13 – інфекційні хвороби. Спецрада Д 58.601.02 Тернопільського 

національного медичного університету імені І. Я.  Горбачевського МОЗ України (46001, м. 

Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий консультант: Андрейчин Михайло 

Антонович,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з 

епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я.  Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Зінчук 

Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних 

хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 

України; Малий Василь Пантелейович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; 

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

інфекційних хвороб з епідеміологією Сумського державного університету МОН України.  
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Довжинець Інна Георгіївна, доцент кафедри хореографії та музично-

інструментального виконавства Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Назва дисертації: «Музичне середовище Сум у призмі сучасного 

музикознавства». 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). Науковий консультант: Драч Ірина 

Степанівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії української та 

зарубіжної музики Харківського національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського. Офіційні опоненти: Черкашина-Губаренко Марина Романівна, 

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії світової музики Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського; Ржевська Майя Юріївна, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри театрознавства Національного університету 

театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого; Повзун Людмила Іванівна, доктор 

мистецтвознавства, доцент, професор, завідувачка кафедри камерного ансамблю Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

 

 

 

 

Виноградова Вікторія Євгенівна, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та 

педагогіки, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ) МОН 

України. Назва дисертації: «Психологічна ґенеза творчих здібностей видатних діячів науки». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Спецрада Д 

26.453.01. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. 

Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий консультант: Біла Ірина Миколаївна, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки, 

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ) МОН України. 

Офіційні опоненти: Клименко Віктор Васильович, доктор психологічних наук, доцент, 

головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології, Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України; Папуча Микола Васильович, доктор психологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри загальної та практичної психології, Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя МОН України; Яланська Світлана Павлівна, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки, Національний 

університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» МОН України. 

 

 

 

 

Застава Ірина Валентинівна, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Назва 

дисертації: «Демократизація суспільства в умовах глобального політичного розвитку». Шифр 

та назва спеціальності – 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. Спецрада Д 76.051.03 Чернівецького національного університету імені Юрія 

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

Науковий консультант: Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри політології, соціології та культурології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Офіційні опоненти: Перепелиця Григорій 

Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин 

і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

МИСТЕЦТВО 

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
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університету імені Тараса Шевченка; Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, 

професор, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; Карпчук Наталія Петрівна, доктор 

політичних наук, доцент, завідувач кафедри  міжнародних комунікацій та політичного 

аналізу Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

 

 

 

 

 

Палагусинець Ростислав Васильович, заступник керівника відділу Управління 

забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України. Назва дисертації: 

«Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби в державному 

управлінні». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. 

Спецрада Д 26.867.03 Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, Київ, пров. 

Несторівський, 4, тел.(044) 235-96-01). Науковий консультант: Гбур Зоряна Володимирівна, 

доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охороною здоров’я 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Офіційні 

опоненти: Ульянченко Юрій Олександрович, доктор наук з державного управління, 

професор кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії управління при Президентові 

України; Бурик Зоряна Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор 

кафедри управління та бізнес-адміністрування Інститут післядипломної освіти та довузівської 

підготовки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника; Шестаковська 

Тетяна Леонідівна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного 

управління та менеджменту організацій Національного університету «Чернігівська 

політехніка».  

 

 

Лукін Сергій Юрійович, директор, Регіональний центр підвищення кваліфікації 

Київської області. Назва дисертації: “Механізми формування публічного простору в процесах 

державотворення в Україні”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒  механізми державного 

управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України 

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

Колтун Вікторія Семенівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом 

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: 

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди; Дацій Надія Василівна, 

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії, 

інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного університету 

(м. Житомир); Дідок Юлія Валентинівна, доктор наук з державного управління, доцент, 

професор кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

 

  

Леоненко Неллі Анатоліївна, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-

виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України. Назва дисертації: 

“Механізми державного регулювання туристичної сфери України”. Шифр та назва 

спеціальності ‒ 25.00.02  ‒  механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 

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

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

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

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. Офіційні 

опоненти: 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; Борисенко Ольга Петрівна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету 

митної справи та фінансів; Щепанський Едуард Валерійович, доктор наук з державного 

управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

 

Загурська-Антонюк Вікторія Францівна, к.політ.н., доцент, доцент кафедри 

економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету 

«Житомирська політехніка». Назва дисертації – «Державне управління національною 

безпекою в умовах геополітичних загроз». Шифр та назва спеціальності – 25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. 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: Руденко Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного управління, доцент, 

професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Національного 

університету «Чернігівська політехніка». Офіційні опоненти: 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; Полякова Ольга 

Станіславівна, доктор наук з державного управління, доцент, провідний науковий 

співробітник Наукового центру проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у 

секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського; Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з державного управління, 

доцент, начальник кафедри оперативного мистецтва оперативного факультету Національної 

академії Національної гвардії України. 

 

 

Каляєв Анатолій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Назва дисертації: 

«Теоретико-методологічні засади державного управління у сфері воєнної безпеки України в 

контексті глобального управління». Шифр та назва спеціальності –  25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада Д 26.891.02 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (03038, м. Київ, вул. 

Нововокзальна, 17; тел.: (044) 536-14-85). Науковий керівник: Войтович Радмила Василівна, 

доктор наук з державного управління, професор, ректор Інституту підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України. Офіційні опоненти: Семенченко Андрій Іванович, 

доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

директор Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при 

Президентові України; Радченко Олександр Віталійович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного 

адміністрування Національної медичної академії післядипломної освіти імені  

П.Л. Шупика МОЗ України; Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного 

управління, професор, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 



16.02.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

40 
 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького. 

 

 

Грицишен Димитрій Олександрович, декан факультету публічного управління та 

права, Державний університет “Житомирська політехніка”. Назва дисертації: “Державна 

політика у сфері запобігання та протидії економічній злочинності”. Шифр та назва 

спеціальності ‒ 25.00.05  ‒  державне управління у сфері державної безпеки та охорони 

громадського порядку. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту 

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

консультант: Драган Іван Олександрович, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування 

Державного університету “Житомирська політехніка”. Офіційні опоненти: Помаза-

Пономаренко Аліна Леонідівна, доктор наук з державного управління, старший дослідник, 

начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого 

центру Національного університету цивільного захисту України; Кравчук Олег Вікторович, 

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Антонова 

Людмила Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри обліку і аудиту Чорноморського Національного університету ім. Петра Могили. 

 

 

 

 

 Бабушка Лариса Дмитрівна, доцент кафедри теорії та історії культури Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського. Назва дисертації: «Фестивація 

культуротворчості як глобалізаційний та альтерглобалізаційний проекти». Шифр та назва 

спеціальності – 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія). 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 консультант: Андрущенко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри суспільних наук Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Герчанівська Поліна Евальдівна – доктор 

культурології, професор, завідувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій 

(Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури та 

інформаційної політики України); Демчук Руслана Вікторівна – доктор культурології, 

доцент, професор кафедри культурології (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія» Міністерства освіти і науки України); Сабадаш Юлія Сергіївна – доктор 

культурології, професор, завідувач кафедри культурології та інформаційної діяльності 

(Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України). 
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