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Кириллін Ігор Володимирович, старший науковий співробітник відділу 

електродинаміки високих енергій в речовині Інституту теоретичної фізики імені О.І.  Ахієзера 

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. 

Назва дисертації: «Орієнтаційні ефекти при проходженні релятивістських заряджених 

частинок через зігнуті кристали». Шифр та назва спеціальності – 01.04.02 – теоретична фізика. 

Спецрада Д 64.845.02 Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України (61108, м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-35-30). Науковий 

консультант: Шульга Микола Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

генеральний директор Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України. Офіційні опоненти:  Анчишкін Дмитро Владленович, доктор 

фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії ядра і квантової 

теорії поля Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України; Яновський 

Володимир Володимирович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу 

теорії конденсованого стану речовини Інституту монокристалів НАН України; Холодов 

Роман Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної фізики НАН України. 

 

Лебедь Олександр Анатолійович, завідувач лабораторії рентгенівської фазоконтрастної 

томографії на основі малогабаритних прискорювачів Інституту прикладної фізики НАН 

України. Назва дисертації: «Нелінійні ефекти в процесах квантової електродинаміки в 

сильному імпульсному полі лазера». Шифр та назва спеціальності – 01.04.02 – теоретична 

фізика. Спецрада Д 64.845.02 Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» НАН України (61108, м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-35-30). 

Науковий консультант: немає. Офіційні опоненти: Гусинін Валерій Павлович, доктор 

фізико-математичних наук, професор,  завідувач відділу астрофізики і елементарних частинок 

Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України; Скалозуб Володимир 

Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 

фізики Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара МОН України; 

Меренков Микола Петрович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу теоретико-групових властивостей елементарних частинок, теорії ядра і 

нелінійної динаміки Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера Національного 

наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. 

 

Трофименко Сергій Валерійович, старший науковий співробітник відділу 

електродинаміки високих енергій в речовині Інституту теоретичної фізики імені О.І.  Ахієзера 

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. 

Назва дисертації: «Інтерференційні ефекти в іонізаційних втратах, перехідному та 

когерентному рентгенівському випромінюванні релятивістських частинок». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.02 – теоретична фізика. Спецрада Д 64.845.02 Національного наукового 

центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України (61108, м. Харків, вул. 

Академічна, 1; тел. (057) 335-35-30). Науковий консультант: Шульга Микола Федорович, 
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доктор фізико-математичних наук, професор, генеральний директор Національного наукового 

центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. Офіційні опоненти: 

Скалозуб Володимир Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

МОН України; Яновський Володимир Володимирович доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач відділу теорії конденсованого стану речовини Інституту монокристалів 

НАН України; Холодов Роман Іванович, доктор фізико-математичних наук, заступник 

директора з наукової роботи Інституту прикладної фізики НАН України. 

 

Бистренко Олексій Васильович, старший науковий співробітник відділу 

спектроскопії поверхні новітніх матеріалів Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. 

Францевича НАН України. Назва дисертації: “Формування упорядкованих структур в 

конденсованих системах”. Шифр та назва спеціальності  – 01.04.07 –  фізика твердого тіла. 

Спецрада -  Д  26.159.01 Інституту фізики  НАН  України   (03028,     м. Київ,   проспект Науки,  

46; тел.(525 - 12 - 20). Науковий консультант: Григорьєв Олег Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, завідувач відділу № 30 конструкційної кераміки та керметів Інституту 

проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України. Офіційні опоненти:  

Анісімов Ігор Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

радіотехніки та радіоелектронних систем факультету радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Головко Мирослав Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний 

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

НАН України; Рудь Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач відділу фізики дисперсних систем Інституту металофізики ім.  Г.В. Курдюмова НАН 

України. 

 

Верба Роман Володимирович, старший науковий співробітник відділу фізики мезо- та 

нанокристалічних магнітних структур Інституту магнетизму НАН України та МОН України. 

Назва дисертації: «Спінові хвилі у надтонких магнітних плівках та наноструктурах під дією 

електричного поля та струму». Шифр та назва спеціальності – 01.04.11 – магнетизм. Спецрада Д 

26.248.01 Інституту магнетизму НАН України та МОН України (03142, м. Київ, бульвар 

Вернадського, 36-б; тел. (044) 424-34-20). Науковий консультант: Горобець Юрій Іванович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту магнетизму НАН України та 

МОН України. Офіційні опоненти: Зависляк Ігор Володимирович, доктор фізико-

математичних наук, професор, професор кафедри квантової радіофізики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Криворучко Володимир Миколайович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Донецького 

фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна; Кучко Андрій Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, професор, перший проректор Університету економіки та права “Крок”.  

 

 

Коломієць Олександр Вікторович, доцент кафедри загальної фізики Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Вплив тиску і наводнення на магнітні 

властивості f-електронних сполук». Шифр та назва спеціальності – 01.04.11 – магнетизм. 

Спецрада Д 26.248.01 Інституту магнетизму НАН України та МОН України (03142, м. Київ, 

бульвар Вернадського, 36-б; тел. (044) 424-34-20). Науковий консультант: Кокорін Володимир 

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

Інституту магнетизму НАН України та МОН України. Офіційні опоненти: Харченко Микола 

Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу оптичних та 

магнітних властивостей твердих тіл Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. 
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Вєркіна Національної академії наук України; Каказей Гліб Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, провідний науковий співробітник Університету Порто, Португалія; Львов 

Віктор Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерної 

інженерії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Павленко Олена Леонідівна, доцент кафедри фізики функціональних матеріалів 

фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Фізичні властивості та механізми міжмолекулярної взаємодії у π -спряжених 

наносистемах». Шифр та назва спеціальності – 01.04.14 — теплофізика і молекулярна фізика, 

03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки).Спецрада Д 26.001.08 Київського 

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

вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Дмитренко Оксана 

Петрівна, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики функціональних 

матеріалів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Костерін Сергій Олексійович, доктор біологічних наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біохімії м’язів Інституту 

біохімії імені О. В. Палладіна НАН України; Горбик Петро Петрович, доктор фізико-

математичних наук, завідувач відділу наноматеріалів Інституту хімії поверхні імені О.О. 

Чуйка НАН України; Чалий Олександр Васильович, доктор фізико-математичних наук, 

професор кафедри медичної та біологічної фізики, завідувач кафедри медичної і біологічної 

фізики та інформатики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОН і 

МОЗ України. 

 

 

Лазаренко Максим Михайлович, доцент кафедри молекулярної фізики фізичного 

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

«Вплив обмеженої рухливості на параметри фазових переходів і релаксаційних процесів в 

системах ланцюгових молекул». Шифр та назва спеціальності – 01.04.14 – теплофізика та 

молекулярна фізика. Спецрада Д 26.001.08 Київського національного університету імені 

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

41). Науковий консультант: Забашта Юрій Феодосійович, доктор фізико-математичних 

наук, професор кафедри молекулярної фізики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Клепко Валерій Володимирович, доктор фізико-

математичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту хімії 

високомолекулярних сполук НАН України; Лисецький Лонгін Миколайович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

наноструктурних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України; 

Гоцульський Володимир Якович, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач 

кафедри загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів факультету 

математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова. 

 

 

 

Ткаченко Ігор Михайлович, старший науковий співробітник відділу хімії олігомерів та 

сітчастих полімерів, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. Назва дисертації: 

«Мономери та ароматичні поліетери з перфторованими моно- та біфеніленовими 

фрагментами». Шифр та назва спеціальності – 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
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Спецрада Д 26.001.25 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

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

консультант: Шевченко Валерій Васильович,  доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу 

хімії олігомерів та сітчастих полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. 

Офіційні опоненти: Савченко Ірина Олександрівна, доктор хімічних наук, професор, 

завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Ягупольський Юрій Львович, доктор 

хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії фторорганічних сполук Інституту 

органічної хімії НАН України; Заіченко Олександр Сергійович, доктор хімічних наук, 

доцент, провідний науковий співробітник кафедри технології біологічно активних сполук, 

фармації та біотехнології Національного університету "Львівська Політехніка" . 

 

 

Космамбетова Гульнара Радіївна, старший науковий співробітник відділу 

каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. 

Писаржевського Національної академії наук України. Назва дисертації: «Вплив структури 

нанофазних каталізаторів на окиснювальне перетворення монооксиду вуглецю та метану». 

Шифр та назва спеціальності – 02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз. Спецрада Д 26.190.01 

Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України (03028, 

м. Київ, просп. Науки, 31; тел.(044)525-11-90). Науковий консультант: Стрижак Петро 

Євгенович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

відділу каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул, Інститут фізичної хімії ім. 

Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. Офіційні опоненти: Брей 

Володимир Вікторович, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту сорбції та 

проблем ендоекології Національної Академії наук України; Іщенко Олена Вікторівна, 

доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної хімії хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України; 

Патриляк Любов Казимирівна, доктор хімічних наук, завідувач відділу каталітичного 

синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної Академії 

наук України.  

 

 

 

Гассо Віктор Якович, провідний науковий співробітник Науково-дослідного 

інституту біології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Назва 

дисертації: «Структурно-функціональна організація угруповань плазунів та їх роль у лісових 

екосистемах степової зони України». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. 

Спецрада Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01). Науковий консультант: Серебряков 

Валентин Валентинович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології, 

природничих та математичних наук комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія 

безперервної освіти». Офіційні опоненти: Ємельянов Ігор Георгійович, доктор біологічних 

наук, професор, директор Національного науково-природничого музею НАН України; 

Гандзюра Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри 

екології та зоології «Інституту біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Домніч Валерій Іванович, доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного 

університету. 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Голобородько Кирило Костянтинович, провідний науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Назва дисертації: «Інвазійні 

молі-строкатки (Lepidoptera, Gracillariidae) України: екологія, масштаби інвазії». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.16 – екологія та 03.00.24 – ентомологія. Спецрада Д 08.051.04 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 

72, тел. (056) 374-98-01). Офіційні опоненти: Грицан Юрій Іванович, доктор біологічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи Дніпровського державного аграрно-

економічного університету, Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; Мєшкова Валентина Львівна, доктор сільсько-господарських наук, 

завідувач лабораторії захисту лісу Українського науково-дослідного інституту лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. 

 

Козуб Наталія Олександрівна, завідувачка лабораторії екологічної генетики рослин і 

біотехнології Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України. Назва 

дисертації: «Різноманітність та ефекти кластерів проламінових генів Triticum aestivum L. та 

споріднених видів». Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. 

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: Дубровна Оксана Василівна, 

доктор біологічних наук,  провідний науковий співробітник вiддiлу генетичного полiпшення 

рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;  Дробик Надія Михайлівна, 

доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Волкова Наталія 

Едуардівна, доктор біологічних наук, заступник начальника відділу молекулярної генетики 

та фітосанітарної експертизи ТОВ «Котекна Україна Лімітед».   
 

 

Влащенко Антон Сергійович, доцент кафедри зоології Харківського національного 

університету імені Г.С. Сковороди. Назва дисертації: «Лісові види рукокрилих (Chiroptera: 

Mammalia) Східної Європи в умовах антропоцену: моніторинг та природоохоронний 

менеджмент». Шифр та назва спеціальності – 03.00.08 – зоологія. Спецрада Д 26.153.01 

Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 

15; тел. (044) 235-61-74). Науковий консультант: Дзеверін Ігор Ігорович, доктор біологічних 

наук, завідувач відділу еволюційної морфології (Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН 

України). Офіційні опоненти: Рекoвець Леонід Іванович, доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри екології хребетних і палеонтології (Природничий університет, м. Вроцлав, 

Польща); Волох Анатолій Михайлович, доктор біологічних наук, професор, професор 

кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Таврійський державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного); Серебряков Валентин 

Валентинович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих 

та математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»). 

 

 

Гольдін Павло Євгенович, провідний науковий співробітник відділу еволюційної 

морфології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Назва дисертації: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93._%D0%9C._%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93._%D0%9C._%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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«Гетерохронії в еволюції китоподібних». Шифр та назва спеціальності – 03.00.08 – зоологія. 

Спецрада Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, 

вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий консультант: Дзеверін Ігор 

Ігорович, доктор біологічних наук, завідувач відділу еволюційної морфології 

(Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України). Офіційні опоненти: Волох Анатолій 

Михайлович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри геоекології  і 

землеустрою (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного); Рідуш Богдан Тарасович, доктор географічних наук, професор, професор 

кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії (Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича); Утєвський Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, 

професор, професор кафедри зоології та екології тварин (Харківський національний 

університет ім. В. Н. Каразіна). 

 

 

 

Вербицький Євген Володимирович, доцент кафедри електронних пристроїв та 
систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Спектральний аналіз процесів та синтез  законів 
керування напівпровідниковими перетворювачами у базисі ряду Фур'є декількох змінних».  
Шифр та назва спеціальності – 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії. 
Спецрада Д 26.002.19 Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-90-76). Науковий консультант: Жуйков Валерій Якович, доктор технічних наук, 
професор, декан факультету електроніки Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Павлов 
Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту автоматики та 
електротехніки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова; 
Денисов Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електроніки, 
автоматики, робототехніки та мехатроніки Національного університету «Чернігівська політехніка»;  
Новський Володимир Олександрович, доктор технічних наук, провідний науковий 
співробітник відділу № 2 стабілізації параметрів електроенергії Інституту електродинаміки 
НАН України. 

 

 

Мелещенко Руслан Геннадійович, доцент кафедри пожежної та рятувальної 

підготовки, Національний університет цивільного захисту України. Назва дисертації: 

«Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 

об’єктах критичної інфраструктури за допомогою оперативного контролю стану повітряного 

середовища». Шифр та назва спеціальності – 21.02.03 – цивільний захист. Спецрада Д 

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

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 704-18-02). Науковий консультант: Рибка Євгеній 

Олексійович, доктор технічних наук, заступник начальника центру – начальник відділу 

організації науково-дослідної та патентної діяльності науково-дослідного центру 

Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Коротенко 

Григорій Михайлович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних 

технологій та комп’ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка»; Чумаченко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, завідувач кафедри 

інформаційних систем Національного університету харчових технологій; Карабин Василь 

Васильович, доктор технічних наук, доцент, начальник навчально-наукового інституту 

психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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Калашніков Іван Володимирович, начальник Харківського відділення філії 

«Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» Акціонерного товариства 

«Українська залізниця». Назва дисертації: «Науково-методологічний інструментарій оцінки 

територіального ризику на хімічно небезпечних об’єктах». Шифр та назва спеціальності – 

05.26.01 – охорона праці. Спецрада Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (49005, м. Дніпро, вул. 

Чернишевського, 24а; тел. (056) 746-00-85). Науковий консультант: Біляєв Микола 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідравліки та 

водопостачання Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна. Офіційні опоненти: Глива Валентин Анатолійович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри цивільної та промислової безпеки Національного 

авіаційного університету; Сукач Сергій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського; Болібрух Борис Васильович, 

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри цивільної безпеки Національного 

університету «Львівська політехніка». 

 

 

Медведєва Ольга Олексіївна, старший науковий співробітник відділу геодинамічних 

систем та вібраційних технологій, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН 

України. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ ресурсозберігаючих технологій 

гідромеханізованої розробки техногенних родовищ». Шифр та назва спеціальності – 05.15.09 – 

геотехнічна і гірнича механіка. Спецрада Д 08.188.01 Інституту геотехнічної механіки 

ім. М.С. Полякова НАН України (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2А, тел. (056) 746-01-

51). Науковий консультант: Семененко Євген Володимирович, доктор технічних наук,  

завідувач відділу проблем шахтних енергетичних комплексів Інституту геотехнічної механіки 

ім. М.С. Полякова НАН України. Офіційні опоненти: Собко Борис Юхимович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри відкритих гірничих робіт Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» МОН України; Маланчук Євген Зіновійович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та 

природокористування МОН України; Біляєв Микола Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри гідравліки та водопостачання Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна МОН України. 

 

Бубела Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету. 

Назва дисертації: «Методологія проектування поперечних дренажів мілкого закладання з 

оцінкою якісного стану автомобільної дороги». Шифр та назва спеціальності – 05.22.11 – 

автомобільні шляхи та аеродроми. Спецрада Д 26.059.02 Національного транспортного 

університету (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-73-38). 

Науковий консультант: Славінська Олена Сергіївна, доктор технічних наук, професор, 

декан факультету транспортного будівництва Національного транспортного університету. 

Офіційні опоненти: Смірнова Наталя Володимирівна, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг  Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету; Солодкий Сергій Йосифович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту 
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будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка»; 

Кузло Микола Трохимович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автомобільних доріг, основ та фундаментів Національного університету водного господарства 

та природокористування. 

 

 

Тертишна Олена Вікторівна, доцент кафедри технологій палив, полімерів та 

поліграфічних матеріалів Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет». Назва дисертації: «Розвиток наукових основ 

ресуросозберігаючої технології переробки нафти». Шифр та назва спеціальності – 05.17.07 

– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів. Спецрада  

Д 08.084.05 Національній металургійній академії України (49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 

4; тел. +38(056) 745-31-56). Науковий консультант: Сухий Костянтин Михайлович, доктор 

технічних наук, ректор Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет». Офіційні опоненти: Гринишин Олег Богданович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної технології переробки нафти та 

газу Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів; Бойченко Сергій 

Валерійович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

Українського науково-дослідного центру хіммотології та сертифікації ПММ і ТР, м. Київ; 

Малий Євген Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

металургійного палива та вогнетривів Національної металургійної академії України м. 

Дніпро.  

 

Михалевич Микола Григорович, доцент кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Назва дисертації: 

«Теоретичні основи систем керування зчепленням транспортних засобів категорій N3 та M3 з 

механічною трансмісією». Шифр та назва спеціальності – 05.22.02 – автомобілі та трактори. 

Спецрада Д 64.059.02 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

(61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-66). Науковий консультант: 

Богомолов Віктор Олександрович, доктор технічних наук, професор, ректор Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету. Офіційні опоненти: 

Кайдалов Руслан Олегович, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри бойового 

та логістичного забезпечення Національної академії Національної гвардії України; Дущенко 

Владислав Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет»; 

Кашканов Андрій Альбертович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного 

університету. 

 

Бабій Андрій Васильович, доцент кафедри технічної механіки та 

сільськогосподарських машин, Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя. Назва дисертації: «Методи розрахунку ресурсу і вдосконалення конструкцій 

широкозахватних штанг сільськогосподарських обприскувачів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

Спецрада Д 58.052.02 Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий консультант: 

Андрейків Олександр Євгенович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача 

кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Вікович Ігор Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
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транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного 

університету «Львівська політехніка»; Сало Василь Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, декан агротехнічного факультету Центральноукраїнського національного 

технічного університету; Дідух Володимир Федорович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри аграрної інженерії Луцького національного технічного університету.  

 

Павлишенко Богдан Михайлович, доцент кафедри теорії оптимальних процесів 

факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Назва дисертації: «Методи інтелектуального аналізу консолідованих 

даних для підтримки прийняття рішень». 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: Дияк Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук,  професор,  

декан факультету прикладної математики Львівського національного університету  імені 

Івана Франка. Офіційні опоненти: Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних 

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

національного технічного університету; Пелешко Дмитро Дмитрович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри кібербезпеки ДВНЗ «Університет банківської справи»; 

Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, професор  кафедри математичних 

методів системного аналізу Інституту прикладного системного аналiзу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

 

Тарандушка Людмила Анатоліївна, завідувач кафедри автомобілів та технології їх 

експлуатації, Черкаський державний технологічний університет. Назва дисертації: «Наукові 

основи забезпечення якості технологічних процесів відновлення працездатності 

транспортних засобів в системах автосервісу». Шифр та назва спеціальності - 05.22.20 – 

експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 26.059.03 Національного 

транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. 

(044) 280-82-03). Науковий консультант: Матейчик Василь Петрович, доктор технічних 

наук, професор, декан автомеханічного факультету Національного транспортного 

університету. Офіційні опоненти: Кравченко Олександр Петрович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри автомобілів і транспортних технологій Державного 

університету «Житомирська політехніка»; Грицук Ігор Валерійович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок 

Херсонської державної морської академії; Аулін Віктор Васильович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського 

національного технічного університету. 

 

Голіков Володимир Володимирович, професор кафедри управління судном 

Національного університету “Одеська морська академія”. Назва дисертації: “Підвищення 

ефективності та оптимізація руху суден при маневруванні”. 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: Мальцев Анатолій Сидорович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри управління судном Національного університету “Одеська 

морська академія”. Офіційні опоненти: Блінцов Володимир Степанович, доктор технічних 

наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова; Тихонов Ілля Валентинович, доктор технічних наук, в.о. 
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начальника Київської дільниці водних шляхів філії “Днопоглиблювальний флот” ДП 

“Адміністрація морських портів України”; 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”. 

 

Ковтун Тетяна Антонівна, доцент кафедри управління логістичними системами та 

проектами, Одеський національний морський університет. Назва дисертації: «Методологія 

конвергентного управління проектами екологістичних систем». Шифр та назва спеціальності 

– 05.13.22 – Управління проектами та програмами. Спецрада Д 41.060.01 Одеського 

національного морського університету (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048) 732-

23-05). Науковий консультант: Руденко Сергій Васильович, доктор технічних наук, 

професор, ректор Одеського національного морського університету. Офіційні опоненти: 

Бушуєва Наталія Сергіївна, доктор технічних наук, професор кафедри управління 

проектами Київського національного університету будівництва та архітектури; Чернов 

Сергій Костянтинович, доктор технічних наук, завідувач кафедри управління проектами 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Колеснікова 

Катерина Вікторівна, доктор технічних наук, професор кафедри технологій управління 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Лук’янов Дмитро Володимирович, професор кафедри будівництва і експлуатації 

будівель і споруд філії Білоруського національного технічного університету «Міжгалузевий 

інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з менеджменту та розвитку 

персоналу БНТУ». Назва дисертації: «Системний інжиніринг на основі моделювання в 

управлінні проектами». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління проектами та 

програмами. Спецрада Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету 

(65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-77). Науковий консультант: Колеснікова 

Катерина Вікторівна, професор, доктор технічних наук, професор кафедри технологій 

управління, Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Чернов Сергій Костянтинович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування МОН України; 

Корж Роман Орестович, доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи Національного університету «Львівська політехніка» МОН України; Фесенко Тетяна 

Григорівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка МОН України. 

 

Лямзін Андрій Олександрович, завідувач кафедри технології міжнародних 

перевезень і логістики, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 

технічний університет». Назва дисертації: «Науково-методологічні основи управління 

екологічною безпекою транспортних потоків у середовищі вулично-дорожньої мережі 

промислових зон». Шифр та назва спеціальності – 05.22.01 – транспортні системи. Спецрада 

Д 26.059.02 Національного транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М. 

Омеляновича-Павленка, 1; тел.(044)280-54-09). Науковий консультант: Губенко Володимир 

Костянтинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

міжнародних перевезень і логістики Державного вищого навчального закладу «Приазовський 

державний технічний університет». Офіційні опоненти: Прокудін Георгій Семенович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного 

контролю Національного транспортного університету; Чернецька-Білецька Наталія 
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Борисівна доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри логістичного управління та 

безпеки руху на транспорті Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля; Лобашов Олексій Олегович доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського 

господарства  імені О.М. Бекетова. 

 

Ларін Володимир Валерійович, доцент кафедри математичного та програмного 

забезпечення АСУ, Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана 

Кожедуба. Назва дисертації: «Методи підвищення якості обробки відеоінформації в 

комп'ютерних системах та мережах спеціального призначення». Шифр та назва спеціальності 

– 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 73.052.04 Черкаського 

державного технологічного університету (18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460; тел. (0472) 

71-00-92). Науковий консультант: Тимочко Олександр Іванович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією 

Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Офіційні 

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

кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Можаєв Олександр Олександрович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 

Харківського національного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ 

України; Чемерис Олександр Анатолійович, доктор технічних наук,  заступник директора з 

наукової роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної 

академії наук України (м. Київ). 

 

Рижков Ігор Вікторович, доцент кафедри інформаційних технологій, Університет ім. 

Альфреда Нобеля (м. Дніпро). Назва дисертації: «Моделі та методи вторинного перетворення 

інформації при оцінці просторової орієнтації об’єктів в складних умовах». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 41.052.01 

Одеського національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 

1; тел. (048) 705-83-37). Науковий консультант: Ковшов Геннадій Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури». Офіційні опоненти: Ліщинська Людмила Броніславівна, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення Вінницького 

національного технічного університету; Мусієнко Максим Павлович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії Чорноморського національного 

університету ім. П. Могили (м. Миколаїв); Ситніков Валерій Степанович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем  Одеського національного 

політехнічного університету. 

 

Угрин Дмитро Ілліч, учитель інформатики та технологій, Чернівецький філософсько-

правовий ліцей № 2. Назва дисертації: «Інформаційні технології підтримки прийняття рішень 

на основі ройового інтелекту для галузевих геоінформаційних систем». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.06 – Інформаційні технології. Спецрада Д 41.052.01 Одеського 

національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1; тел. (048) 

705-83-37). Науковий консультант: Литвин Василь Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Крилов Віктор Миколайович, доктор 
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технічних наук, професор,  професор кафедри прикладної математики Одеського 

національного політехнічного університету; Саченко Анатолій Олексійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і 

управління Західноукраїнського національного університету; Гожий Олександр Петрович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

 

 

 

Мажула Ольга Степанівна, доцент кафедри прикладної біології, водних біоресурсів та 

мисливського господарства ім. проф. О.С. Тертишного, Харківська державна зооветеринарна 

академія,. Назва дисертації: «Еколого-селекційні основи створення швидкоростучих та 

стійких енергетичних насаджень сосни звичайної на маргінальних землях України». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 08.804.02 Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 

373-70-36). Науковий консультант: Фучило Ярослав Дмитрович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу селекції та 

сталих технологій вирощування біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур 

і цукрових буряків НААН України. Офіційні опоненти: Грицан Юрій Іванович, доктор 

біологічних наук, професор, професор кафедри екології Дніпровського державного аграрно-

економічного університету; Бровко Федір Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, професор кафедри оновлення лісів та лісових меліорацій Національного 

університету біоресурсів і природокористування; Осадчук Леонід Семенович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та 

недеревних ресурсів Національного лісотехнічного університету України. 

 

 

Биндич Тетяна Юріївна, старший науковий співробітник групи дистанційного 

зондування грунтового покриву лабораторії охорони грунтів від ерозії, Національний 

науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Назва 

дисертації: «Діагностика та параметризація латеральної неоднорідності ґрунтів на основі 

даних багатоспектрального космічного сканування». Шифр та назва спеціальності - 06.01.03 – 

агрогрунтознавство і агрофізика. Спецрада Д 64.354.01 Національного наукового центру 

«Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (61024, м. Харків, 

вул. Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий консультант: Мірошниченко Микола 

Миколайович, доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи 

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. 

Соколовського». Офіційні опоненти: Ачасов Андрій Борисович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, в.о. завідувача кафедри екології та неоекології 

навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна; Чорний Сергій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри грунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного 

університету; Надточій Петро Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу рослинництва, первинного та елітного насінництва 

Інституту сільського господарства Полісся НААН. 

 

 

Недашківський Володимир Михайлович, доцент кафедри безпечності та якості 

харчових продуктів, сировини і технологічних процесів, Білоцерківський національний 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

 

https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-biologo-tehnologichnogo-fakultetu#collapse1836
https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-biologo-tehnologichnogo-fakultetu#collapse1836
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аграрний університет. Назва дисертації: «Теоретичне і практичне обґрунтування використання 

у годівлі бджіл часткових замінників вуглеводного і білкового корму». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.20 – годівля тварин і технологія кормів. Спецрада Д 27.821.01 

Білоцерківського національного аграрного університету (09117, м. Біла Церква, Соборна 

площа, 8/1, (096-623-20-06). Науковий консультант – Бомко Віталій Семенович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології кормів, кормових 

добавок і годівлі тварин Білоцерківського національного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Постоєнко Володимир Олексійович – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, директор ННЦ «Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича»; Кучерявий Віталій 

Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Чернятинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету; Ковальський Юрій Володимирович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, завідувач кафедри технології 

виробництва і переробки продукції дрібних тварин.  

 

 

Рябуха Сергій Станіславович, провідний науковий співробітник лабораторії селекції 

зернобобових культур, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН. Назва дисертації: 

«Наукові основи селекції сої на адаптивність, високу врожайність та якість насіння». Шифр та 

назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. Спецрада Д 64.366.01 Інституту 

рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН (61060, м. Харків, проспект Московський, 142; тел. 

(057) 392-11-87, +38-098-949 45-24). Науковий консультант: Кириченко Віктор Васильович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, керівник відділу новітніх селекційно-

насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН. 

Офіційні опоненти: Лавриненко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного 

землеробства НААН; Січкар В’ячеслав Іванович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних технологій 

для інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції Одеської державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН; Сергієнко Оксана Володимирівна доктор 

сільськогосподарських наук, завідувач відділу селекції та насінництва овочевих і баштанних 

культур Інституту овочівництва та баштанництва НААН. 

 

 

Прищепа Алла Миколаївна, директор навчально-наукового інституту агроекології та 

землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування. 

Назва дисертації: «Теоретико-методологічні основи оцінювання кризових явищ агросфери 

зони впливу урбосистем». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 

14.083.01 Поліського національного університету (10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7; тел. 

(0412) 22-04-17). Науковий консультант: Клименко Микола Олександрович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, технології захисту 

навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного 

господарства та природокористування. Офіційні опоненти: Пічура Віталій Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та сталого розвитку ім. 

професора Ю. В. Пилипенка Херсонського аграрно-економічного державного університету; 

Калініченко Антоніна Володимирівна, доктор  сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавського 

державного аграрного університету; Мудрак Олександр Васильович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та 

математичних наук Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія 

неперервної освіти» Міністерства освіти і науки України. 
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Сіромський Руслан Богданович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних 

країн Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Права 

людини в УРСР у публічному просторі та зовнішній політиці Канади (1945–1991 рр.)». Шифр 

та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада 

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

вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-36). Науковий консультант: Качараба Степан 

Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри нової та новітньої історії 

зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Баран Володимир Кіндратович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі 

Українки; Барвінська Поліна Іванівна, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; 

Віднянський Степан Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу 

історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН 

України. 

 

 

Остапенко Анатолій  Володимирович, професор кафедри логістики та інформаційно-

математичних дисциплін економіко-правового факультету Приватного закладу  освіти «БІП – 

Інститут правознавства» (м.Мінськ, Білорусь).   Назва дисертації:  «Етнічні  фактори у 

процесах формування білоруського народу та  нації». Шифр та назва спеціальності – 07.00.05 

– етнологія.  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: Капелюшний  Валерій  Петрович, доктор історичних  наук, 

професор, завідувач  кафедри  етнології  та  краєзнавства Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні  опоненти:    Залізняк  Леонід  Львович, доктор 

історичних наук, професор,  завідувач відділу археології кам‘яної доби Інституту археології 

НАН України; Морозова  Світлана Валентинівна, доктор  історичних наук, професор, 

професор  кафедри історії Білорусі, археології та спеціальних історичних дисциплін  

Гродненського державного  університету  імені  Янки  Купали Міністерства освіти Республіки 

Білорусь; Лобач  Володимир  Олександрович, доктор історичних  наук, доцент, професор 

кафедри історії та туризму Полоцького державного університету Міністерства освіти 

Республіки Білорусь.  

 

 

Бойко-Гагарін Андрій Сергійович, старший зберігач фондів відділу «Музей грошей» 

департаменту комунікацій та фінансової обізнаності Національного Банку України. Назва 

дисертації: «Фальшивомонетництво на українських землях (1795–1917 рр.)». Шифр та назва 

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

Спецрада Д 27.053.01 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» (08401, Київська область, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30; 

тел. (04567) 5-63-94). Науковий консультант: Орлик Василь Михайлович, доктор історичних 

наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету. Офіційні опоненти: 

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв; 

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника; Потильчак Олександр Валентинович, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  

 

 

Губицький Любомир Володимирович, доцент кафедри філософії, соціології та 

політології Київського національного торговельно-економічного університету. Назва 

дисертації: «Торгівля Київської губернії (1793–1861 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 

07.00.01 – історія України. Спецрада Д 27.053.01 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08401, Київська область, м. Переяслав, 

вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-94). Науковий консультант: Капелюшний 

Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та 

краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Жванко Любов Миколаївна, доктор історичних наук, професор, провідний 

фахівець науково-дослідного відділу Харківської державної зооветеринарної академії; 

Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного 

технічного університету.  

 

 

Тимошенко Леонід Володимирович, професор кафедри всесвітньої історії та 

спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. Назва дисертації: «Руська релігійна культура Вільна. Осередки. Література 

та книжність (ХVІ – перша третина ХVІІ ст.)» за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. 

Спецрада Д 26.228.01 Інституту української археографії та джерелознавства ім. 

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

08-63). Офіційні опоненти: Кондратьєв Ігор Вікторович, доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри всесвітньої історії  та міжнародних відносин Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка МОН України; Черкас Борис 

Володимирович, доктор історичних наук,  провідний науковий співробітник відділу історії 

України середніх віків та раннього нового часу  Інституту історії України НАН України ; 

Александрович Володимир Степанович, доктор історичних наук, головний науковий 

співробітник відділу історії середніх віків Інституту українознавства імені І. Крип’якевича 

НАН України 

 

 

 

 

 

Іванченко Віталій Олександрович, провідний науковий співробітник Державного 

підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгiна». Назва 

дисертації: «Організаційно-інституційне забезпечення сталого розвитку підприємництва в 

сільському господарстві». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.01 Національного 

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

(044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Шпикуляк Олександр Григорович, 

доктор економічних наук, професор, учений секретар Національного наукового центру 

«Інститут аграрної економіки». Офіційні опоненти: Данько Юрій Іванович, доктор 

економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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університету; Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; 

Макаренко Петро Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного 

університету. 

 

 

Білик Руслана Сергіївна, доцент кафедри міжнародної економіки Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: «Глобальні 

трансформації механізмів інноваційно-інвестиційної модернізації національних економік». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. Спецрада Д 26.001.02 Київського національного університету імені Тараса 

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

Науковий консультант: Циганов Сергій Андрійович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних фінансів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, 

професор, директор Інституту економіки промисловості НАН України;  Рум’янцев Анатолій 

Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних 

відносин і бізнесу Національного авіаційного університету; Присяжнюк Юрій Іванович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 

служби Львівського національного університету імені Івана Франка.  

 

 
Бєлякова Оксана Володимирівна, доцент кафедри менеджменту і підприємництва на 

морському транспорті Азовського морського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія». Назва дисертації: «Інноваційний розвиток національної економіки: 

концептуальні засади взаємодії влади, науки і бізнесу». 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: Штулер Ірина Юріївна, доктор економічних 

наук, професор, перший проректор Вищого навчального закладу «Національна академія 

управління». Офіційні опоненти: Диха Марія Василівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного 

університету; Кучерова Ганна Юріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

економіки Класичного приватного університету; Штангрет Андрій Михайлович, доктор 

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

оподаткування Української академії друкарства. 

 

 

Близнюк Вікторія Валеріївна, завідувач відділом соціально-економічних проблем 

праці Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Назва 

дисертації: «Ринок праці України: процеси державного регулювання та розвитку». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада – Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» Національної академії наук України (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26, тел. 

(044) 280-1234). Науковий консультант: Геєць Валерій Михайлович, доктор економічних 

наук, професор, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Офіційні опоненти: Новікова Ольга Федорівна, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН 

України; Колот Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор, проректор з 
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науково-педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Левченко Олександр 

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

Центральноукраїнського національного технічного університету.  

 

 

Бондаревська Ксенія Валентинівна, доцент кафедри економіки та управління 

національним господарством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Назва дисертації: «Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика. Спецрада Д 11.051.03 Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий консультант: Дороніна 

Ольга Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та 

поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. 

Вінниця). Офіційні опоненти: Грішнова Олена Антонівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Лісогор Лариса Сергіївна, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник сектору регіональних стратегій центру регіональних 

досліджень Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ); Садова Уляна 

Ярославівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та 

прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

Бусарєва Тетяна Геннадіївна, фахівець по забезпеченню роботи Наглядової Ради ПрАТ 

НЕК «Укренерго». Назва дисертації: «Конкурентоспроможність ТНК у парадигмі економіки 

знань». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. Спецрада Д 58.082.01 Західноукраїнського національного університету (46009, 

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант: Швиданенко 

Олег Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної 

економіки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Орєхова Тетяна Вікторівна, доктор 

економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та 

міжнародної співпраці Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(м. Вінниця); Сардак Сергій Едуардович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри маркетингу Університету митної справи та фінансів; Стежко Надія Володимирівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки Університету 

державної фіскальної служби України Міністерства фінансів України. 

 

 

Вишневський Олександр Сергійович, старший науковий співробітник відділу проблем 

регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості 

Національної академії наук України (м. Київ). Назва дисертації: «Цифровізація процесу 

стратегування розвитку національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спеціалізована вчена рада Д  11.151.01 

Інституту економіки промисловості Національної академії наук України (03057, м. Київ, 

вул. Марії Капніст, 2; тел. (044) 200-55-71). Науковий консультант: Ляшенко Вячеслав 

Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем регуляторної 

політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості Національної 

академії наук України (м. Київ). Офіційні опоненти: Гриценко Андрій Андрійович, доктор 

економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» (м. Київ); Касич 

Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
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та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну;  

Князєв Святослав Ігорович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, 

учений секретар Відділення економіки Національної академії наук України (м. Київ). 

 

 

Гринчишин Ярослав Миколайович, доцент кафедри фінансового менеджменту 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні засади антикризового управління підприємствами». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 35.140.01 Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та 

права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (032) 292-87-08). Науковий консультант: 

Васьківська Катерина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри  публічного адміністрування та управління бізнесом Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Ліпич Любов Григорівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

Луцького національного технічного університету; Перевозова Ірина Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу; Семчук Жанна 

Віталіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». 

 

 

Дзюбановська Наталія Володимирівна, доцент кафедри прикладної математики 

Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль). Назва дисертації: «Методи та 

моделі вимірювання і оцінювання міжнародної торгівлі країн». Шифр та назва спеціальності 

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

Д 20.051.12 Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; 

тел. (096)844-6108). Науковий консультант: Ляшенко Оксана Миколаївна, доктор 

економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та забезпечення якості 

освіти, професор кафедри економіки Луцького національного технічного університету. 

Офіційні опоненти: Рамазанов Султан Курбанович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних систем в економіці Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Єлісєєва Оксана 

Костянтинівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики, обліку та 

економічної інформатики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Гур’янова Лідія Семенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економічної кібернетики і системного аналізу Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 

 

Заячковська Галина Адамівна, доцент кафедри маркетингу та менеджменту 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Назва дисертації: 

«Маркетингове забезпечення розвитку в’їзного туризму в Україні: теорія та методологія». 

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). Офіційні опоненти: 

Дайновський Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу Львівського торговельно-економічного університету; Транченко Людмила 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Уманського національного університету садівництва; Чепурда Лариса 
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Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету. 

 

Козак Ольга Анатоліївна, провідний науковий співробітник відділу економіки 

аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки». Назва дисертації: «Організаційно-економічні засади розвитку 

молокопродуктового підкомплексу у формуванні продовольчої безпеки України». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 26.350.01 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: 

Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки». Офіційні опоненти: Ільчук Микола 

Максимович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Коваленко Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, 

старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу економічних досліджень, 

інноваційного провайдингу та зовнішніх зв’язків Інституту продовольчих ресурсів 

Національної академії аграрних наук України; Петриченко Олександр Анатолійович, доктор 

економічних наук, доцент, заступник директора з науково-виробничої діяльності Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України.  

 

 

Кордзая Нателла Ревазівна, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 

Одеської національної академії харчових технологій. Назва дисертації: «Забезпечення 

продовольчої безпеки регіону в умовах сталого розвитку: теорія, методологія, практика». 

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: Єгоров Богдан Вікторович, 

доктор технічних наук, професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій. 

Офіційні опоненти: Скидан Олег Васильович, доктор економічних наук, професор, ректор 

Поліського національного університету; Місюк Микола Васильович, доктор економічних 

наук, професор, декан економічного факультету Подільського державного аграрно-

технічного  університету; Зубков Руслан Сергійович, доктор економічних наук, професор 

кафедри підприємництва, управління та адміністрування Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

 

Король Марина Михайлівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». Назва 

дисертації: «Парадигмальна диференціація банківських систем в умовах глобальних 

трансформацій». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини. Спецрада Д 26.001.02 Київського національного університету імені 

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

41). Науковий консультант: Філіпенко Антон Сергійович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Данилишин Богдан Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

регіоналістики і туризму Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Кістерський Леонід Леонідович, доктор 

економічних наук, професор, директор Інституту міжнародного ділового співробітництва; 
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Якубовський Сергій Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. 

 

 

Костинець Юлія Володимирівна, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного 

дизайну Київського національного університету технологій та дизайну. Назва дисертації:  

«Управління розвитком ринку послуг на засадах маркетингу в умовах цифрової трансформації 

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

господарством. Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія 

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

Єрмошенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу, економіки, управління та адміністрування Вищого навчального закладу 

«Національна академія управління». Офіційні опоненти: Сафонов Юрій Миколайович, 

доктор економічних наук, професор, заступник директора Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ); Солоха Дмитро Володимирович, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету економіки Донецького державного 

університету управління (м. Маріуполь); Сержанов Віталій Вікторович, доктор економічних 

наук, доцент, декан економічного факультету Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет». 

 

 

Крупка Ігор Михайлович, доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної 

економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Фінансовий ринок України в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.001.12 Київського 

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

вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Лютий Ігор 

Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Алексеєнко 

Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та 

адміністрування Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Західноукраїнського національного університету; Корнєєв Володимир Вікторович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач відділу фінансової політики Державного науково-

дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки; Рекуненко Ігор Іванович, 

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

страхування Сумського державного університету. 

 

 

Кушніренко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник відділу промислової 

політики Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Назва 

дисертації: «Трансформація промисловості України в умовах Індустрії 4.0». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, 

м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-12-34). Науковий консультант: Дейнеко 

Людмила Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу промислової 

політики Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Офіційні 

опоненти: Ляшенко Вячеслав Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки 

промисловості НАН України; Ходжаян Аліна Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Коренюк Петро Іванович, доктор 
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економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та адміністрування 

Дніпровського державного технічного університету. 

 

 

Левандівський Омелян Тарасович, завідувач кафедри фінансів Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Назва дисертації: «Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових трансформацій». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету (80381, 

Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-

35).(Науковий консультант: Баланюк Іван Федорович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Гнатишин Людмила 

Богданівна, доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування 

Львівського національного аграрного університету; Пуцентейло Петро Романович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 

агропромислового бізнесу Західноукраїнського національного університету; Свиноус Іван 

Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Білоцерківського національного аграрного університету. 

 

 

Людвенко Дмитро Віталійович, докторант Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки». Назва дисертації: «Обліково-інформаційне забезпечення сталого 

розвитку тваринництва: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада 

– Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Жук Валерій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

обліку та оподаткування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». 

Офіційні опоненти: Мороз Юлія Юзефівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного 

університету, Сокіл Олег Григорійович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного, Шевчук Володимир Олександрович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри аудиту та підприємництва Національної академії статистики, 

обліку та аудиту. 

 

 

Мірзоєва Тетяна Володимирівна, доцент кафедри підприємства імені професора 

І.Н. Романенка Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва 

дисертації: «Стратегія розвитку лікарського рослинництва в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 26.350.01 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Нечипоренко 

Олександр Миколайович, доктор економічних наук, доцент, заступник директора з наукової 

роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Офіційні опоненти: 

Лузан Юрій Якович, доктор економічних наук, доцент, радник Президії Національної 

академії аграрних наук України; Михайлова Любов Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту Сумського національного аграрного університету; 

Бурляй Аліна Павлівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії 

Уманського національного університету садівництва. 
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Михайлик Денис Павлович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та 

маркетингу Приватного навчального закладу «Запорізький інститут економіки та 

інформаційних технологій». Назва дисертації: «Механізми життєздатного управління 

стратегічним потенціалом інтегрованих економічних структур». Шифр та назва спеціальності 

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

Спецрада Д 12.052.02 Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний 

технічний університет» (87555, м. Маріуполь Донецької обл., вул. Університетська, 7; тел. 

(0629) 446313). Науковий консультант: Лисенко Юрій Григорович, доктор економічних наук, 

професор. Офіційні опоненти: Хрущ Ніла Анатоліївна доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного 

університету; Логутова Тамара Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри інноватики та управління Державного вищого навчального закладу «Приазовський 

державний технічний університет» (м. Маріуполь); Храпкіна Валентина Валентинівна 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом 

Національного університету «Києво-Могилянська Академія». 

 

 

Носань Наталія Сергіївна, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації: 

«Забезпечення фінансової безпеки національної економіки: теорія, методологія, стратегія». 

Шифр і назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 17.127.01 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий консультант: Назаренко Сергій 

Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та 

економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Офіційні опоненти: Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, 

професор, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій 

(м. Одеса); Кузьминчук Наталія Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна.; Олешко Анна Анатоліївна, професор кафедри 

менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету 

технологій та дизайну. 
 

 

Поленкова Марина Володимирівна, завідувач кафедри креативних індустрій і 

соціальних інновацій Національного університету «Чернігівська політехніка». Назва 

дисертації: «Теоретико-методологічні засади посилення конкурентних позицій 

сільськогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку сільських територій України». 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 Закладу вищої освіти «Львівський університет 

бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (032) 292-87-08). Науковий 

консультант: Перевозова Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. Офіційні опоненти: Мохненко Андрій Сергійович, 

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

Херсонського державного університету; Дергачова Вікторія Вікторівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Семчук Жанна 

Віталіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування 01 Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». 
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Попадинець Назарій Миколайович, старший науковий співробітник відділу 

регіональної економічної політики Державної установи «Інституту регіональних досліджень 

імені М.І. Долішнього НАН України». Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади 

державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів». 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: Шульц Світлана 

Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу регіональної економічної 

політики Державної установи «Інституту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього 

НАН України». Офіційні опоненти: Гальцова Ольга Леонідівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних 

економічних відносин Класичного приватного університету; Мельник Ірина Миколаївна, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

Львівського торговельно-економічного університету; Шапошников Констянтин 

Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор Причорноморського науково-

дослідного інституту економіки та інновацій. 

 

 

Прокопчук Олена Тодорівна, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Уманського національного університету садівництва. Назва дисертації: 

«Агростраховий ринок України в умовах трансформаційних процесів». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.350.02 Національного 

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

(044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Непочатенко Олена Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, ректор Уманського національного університету 

садівництва. Офіційні опоненти: Танклевська Наталія Станіславівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрно-

економічного університету; Алескерова Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького 

національного аграрного університету; Приказюк Наталія Валентинівна, доктор 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-

менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Рязанова Наталія Олексіївна, завідувач кафедри фінансів, обліку та банківської справи 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Назва 

дисертації: «Стратегічні орієнтири розвитку альтернативної енергетики в національній 

економіці України». 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: Єрохін Сергій Аркадійовича, доктор економічних наук, професор, 

ректор Вищого навчального закладу «Національна академія управління». Офіційні опоненти: 

Білоскурський Руслан Романович, доктор економічних наук, доцент, декан економічного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Лютак Олена 

Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин Луцького національного технічного університету; Голубка Степан 

Михайлович, доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати України.  

 

 

Саркісян Ганна Овсепівна, доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеської 

національної академії харчових технологій. Назва дисертації: «Модернізація механізмів 
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регулювання та стимулювання інноваційної діяльності регіональних туристичних ринків». 

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: Павлова Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри аналітичної економіки та природокористування Волинського національного 

університету імені Лесі Українки; Лепьохіна Олена Ваславіївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри маркетингу Закладу вищої освіти «Міжнародний університет 

бізнесу і права»; Завгородній Андрій Володимирович, доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри економіки та інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

 

Фісуненко Павло Анатолійович, декан економічного факультету Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

(м. Дніпро). Назва дисертації: «Інноваційна конкурентоспроможність в забезпеченні 

економічної безпеки будівельного підприємства». 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: Верхоглядова Наталя Ігорівна, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету соціально-психологічної освіти та управління 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро). Офіційні 

опоненти: Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, 

директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. 

Одеса); Коваленко Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор 

Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Дніпро); Ліпич 

Любов Григорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, 

торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету. 

 

 

Царук Василь Юрійович, заступник директора з навчальної роботи відокремленого 

структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України». Назва дисертації: «Обліково-аналітичне 

забезпечення корпоративного управління: теорія і методологія». Шифр та назва спеціальності 

– 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 

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

вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий консультант: Бруханський Руслан 

Феоктистович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та економіко-

правового забезпечення агропромислового бізнесу Західноукраїнського національного 

університету. Офіційні опоненти: Легенчук Сергій Федорович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного 

університету «Житомирська політехніка»; Нестеренко Оксана Олександрівна, доктор 

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

університету харчування та торгівлі; Пилипенко Любомир Миколайович, доктор 

економічних наук, доцент, директор інституту адміністрування та післядипломної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка». 
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Ципліцька Олена Олександрівна, старший науковий співробітник відділу промислової 

політики Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії 

наук України». Назва дисертації: «Інституційні механізми модернізації промислового сектору 

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

національним господарством. Спецрада Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки 

та прогнозування Національної академії наук України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 

26; тел. (044) 280-12-34). Науковий консультант: Дейнеко Людмила Вікторівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач відділу промислової політики Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України». Офіційні 

опоненти: Мельник Леонід Григорович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного 

університету; Микитенко Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Державної установи 

«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 

України»; Ємельяненко Лариса Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник, заступник завідувача кафедри національної економіки та публічного 

управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана».  

 

 

Яворська Оксана Григорівна, доцент кафедри психології, педагогіки і туризму 

Київського національного лінгвістичного університету. Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні основи управління інтелектуальним капіталом підприємств туристичної 

інфраструктури». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 ‒ економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) Спецрада – Д 35.840.01 Львівського 

торговельно-економічного університету (79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, тел. 

(032)275-65-50). Науковий консультант: Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор 

економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету 

«Чернігівська Політехніка». Офіційні опоненти: Білецька Ірина Мирославівна, доктор 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і 

менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Західноукраїнського національного університету; Гарафонова Ольга Іванівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Державного вищого 

навчального закладу «Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана»; Міценко Наталія Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету. 

 

 

Робул Юрій Володимирович, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні основи формування маркетингових систем під впливом розвитку 

інформаційних технологій». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 41.051.11 Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-82-93). Науковий 

консультант: Садченко Олена Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри маркетингу та бізнес адміністрування Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова. Офіційні опоненти: Семак Богдан Богданович, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Львівського торговельно-економічного університету; 

Мельник Юрій Миколайович, доктор економічних наук, доцент, директор Навчально-

наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.  Е. Вейнштейна Одеської 

національної академії харчових технологій; Шапошников Костянтин Сергійович, доктор 
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економічних наук, професор, директор Причорноморського науково-дослідного інституту 

економіки та інновацій (м. Одеса).  

 

 

 

 

 

Малівський Анатолій Миколайович, доцент кафедри філософії та соціології  

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 

Всеволода Лазаряна МОН України. Назва дисертації: «Антропологічний вимір філософських 

пошуків Рене Декарта». Шифр та назва спеціальності – 09.00.05 –  історія філософії. Спецрада  

Д 26.161.02  Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (01001, м.Київ, вул. 

Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278-06-05). Науковий консультант: Хміль Володимир 

Васильович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 

Всеволода Лазаряна МОН України. Офіційні опоненти: Аляєв Генадій Євгенович, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри філософії і педагогіки Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН України; Йосипенко Оксана 

Миколаївна, доктор філософських наук, старший науковий співробітник відділу історії 

зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України; Хома Олег 

Ігорович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних 

наук Вінницького національного технічного університету МОН України.  

 

 

Сабадуха Володимир Олексійович, доцент кафедри суспільних наук, Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу. Назва дисертації: 

«Метафізика суспільного й особистісного буття в контексті європейської та української 

традиції: історико-філософський аналіз». Шифр та назва спеціальності – 09.00.05 – історія 

філософії. Спецрада Д 35.051.02 Львівський національний університет імені Івана Франка 

(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-45-79). Науковий консультант: Дахній 

Андрій Йосипович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри історії філософії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Держко Ігор 

Зеновійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та економіки 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Петрушов 

Володимир Миколайович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та 

соціології Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків); 

Окороков Віктор Броніславович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

 

 

Стрєлкова Юлія Олександрівна, доцент кафедри журналістики,  Міжрегіональна 

Академія Управління персоналом. Назва дисертації: «Діалектична теологія в духовній 

культурі ХХ століття: філософсько-релігієзнавчі аспекти розвитку неоортодоксального 

протестантизму». Шифр та назва спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавство. Спецрада Д 

26.001.43 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

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

Харьковщенко Євген Анатолійович, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Гаврилюк Тетяна Вікторівна, доктор 

філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

Національної академії статистики, обліку та аудиту; Панчук Ірина Іванівна, доктор 

філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії Рівненського державного 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
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гуманітарного університету; Шевченко Сергій Леонідович, доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця. 

 

 

 

 

 

Ковалевська Анастасія Володимирівна, доцент кафедри української та іноземної мов, 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. Назва дисертації: «Патогенний політичний 

мегадискурс: алгоритм нейтралізації». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська 

мова. Спецрада Д 41.051.02 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

(65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, тел. (0482) 63-07-03). Науковий консультант: 

немає. Офіційні опоненти: Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, 

професор,  завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов'янської філології, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса; Бацевич Флорій Сергійович, 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства, Львівський 

національний університет імені Івана Франка; Олексенко Володимир Павлович, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри української філології та журналістики, 

Херсонський державний університет. 

 

 

Осіпова Тетяна Федорівна, доцент кафедри української мови, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Назва дисертації: «Невербальна 

комунікація та своєрідність її омовлення в українському дискурсі: феномен вербалізації 

невербаліки». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 41.051.02 

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

бульвар, 24/26, тел. (0482) 63-07-03). Науковий консультант: Космеда Тетяна Анатоліївна, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романських мов і світової літератури, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса. Офіційні опоненти: Семенюк Олег 

Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, ректор, Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченко; Марчук Людмила 

Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Кондратенко Наталія 

Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 

 

 

Левченко Тетяна Миколаївна, доцент кафедри української лінгвістики та методики 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Назва дисертації: «Субстандартна лексика в мові засобів масової комунікації: 

стилістика і прагматика». Шифр і назва спеціальності: 10.02.01 – українська мова. Спецрада 

Д 32.051.02 Волинського національного університету імені Лесі Українки (43000,  м. Луцьк, 

проспект Волі, 13, Волинська область, тел. (0332) 72-01-23). Науковий консультант: Навальна 

Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри документознавства та 

методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Аркушин Григорій Львович, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри історії та культури української мови 

Волинського національного університету імені Лесі Українки; Стишов Олександр 

Анатолійович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Київського 

університету імені Бориса Грінченка; Струганець Любов Василівна, доктор філологічних 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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наук, професор кафедри методики викладання української мови і культури  мовлення 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

 

Корнільєва Лілія Миколаївна, доцент кафедри англійської філології, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Назва дисертації: «Дискурси 

влади в поетичній творчості Роберта Сауті». Шифр та назва спеціальності – 10.01.04 – 

література зарубіжних країн. Спецрада Д 26.001.39 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; 

т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Фрізман Леонід Генріхович, доктор філологічних 

наук, професор. Офіційні опоненти: Шимчишин Марія Мирославівна, доктор філологічних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В.І. 

Фесенко Київського національного лінгвістичного університету; Бойніцька Ольга 

Сергіївна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ткачук 

Олена Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник 

Міжнародної школи україністики НАН України (Київ). 

 

 

Тупахіна Олена Володимирівна, доцент кафедри німецької філології та перекладу 

Запорізького національного університету. Назва дисертації: «Вікторіанський метанаратив у 

літературному процесі порубіжжя ХХ-ХХІ століть: деструкція, деконструкція, 

реконструкція». Шифр та назва спеціальності – 10. 01. 04 – література зарубіжних країн. 

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.12 Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (49010, м. Дніпро, 10, пр. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Офіційні опоненти: Бандровська 

Ольга Трохимівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри світової 

літератури Львівського національного університету ім. Івана Франка; Висоцька Наталія  

Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії 

світової літератури ім. проф. В. Фесенко Київського національного лінгвістичного 

університету; Гон Олександр Мойсейович, доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри іноземних мов Інститут міжнародних відносин  Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка. 

 

 

Шостак Оксана Григорівна, завідувач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: “Художні вираження національної 

ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного 

походження”.  Шифр та назва спеціальності  –  10.01.04 – література зарубіжних країн. 

Спецрада Д 26.178.01 Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001,                   м. 

Київ, вул. Грушевського, 4, тел. (044) 279-10-84). Офіційні опоненти: Овчаренко Наталія 

Федорівна, доктор філологічних наук, завідувач відділу світової літератури Інституту 

літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Ліпіна Вікторія Іванівна, доктор філологічних 

наук, професоа, завідувач кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Бандровська Ольга 

Трохимівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри світової літератури 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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Сич Віталій Андрійович, доцент кафедри економічної та соціальної географії і туризму, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Систематика і 

оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу регіону на засадах географічного середовища та 

рекреаційних кластерів». Шифр та назва спеціальності – 11.00.02 – економічна і соціальна 

географія. Спецрада Д 35.051.08 Львівського національного університету імені Івана Франка 

(79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41; тел. (032) 239-47-22). Науковий консультант: Яворська 

Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор, декан геолого-географічного 

факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Офіційні опоненти: 

Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри 

країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Мальська Марта Пилипівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

туризму Львівського національного університету імені Івана Франка; Кілінська Клавдія 

Йосифівна, доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

 

 

 

Корнієнко Дмитро Миколайович, здобувач Закладу вищої освіти  «Львівський 

університет бізнесу та права». Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 

військового керівництва Національною гвардією України».  Шифр та назва спеціальності – 

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

35.140.02 Закладу вищої освіти  «Львівський університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, 

вул. Кульпарківська, 99; тел. (032) 292-87-08). Науковий консультант: Комісаров Олександр 

Геннадійович, доктор юридичних наук, заступник начальника Київського факультету 

Національної академії Національної гвардії України  з навчально-методичної та наукової 

роботи. Офіційні опоненти: Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету; Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, 

професор, заступник директора Юридичного інституту Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;  

Чистоклетов Леонтій Григорович,  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології 

та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Лапкін Андрій Васильович, доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Прокурор 

у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Спецрада Д 64.086.01 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. 

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

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Гловюк Ірина 

Василівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ; Гринюк 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 

 



01.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

30 
 

Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального 

процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Лоскутов Тимур Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри організації досудового розслідування Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького юридичного інституту МВС України. 

 

Гулик Андрій Григорович,  суддя Львівського окружного адміністративного суду. 

Назва дисертації: «Оптимізція цивільного судочинства: проблеми теорії та практики». Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право.  Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права ім..В.М.  

Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, тел. (044  278-80-46). 

Науковий консультант: Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, провідний 

науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права 

Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Фурса 

Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри нотаріату, 

виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка;  Дякович Мирослава Михайлівна,  

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка;  Мальський Маркіян Маркіянович, доктор 

юридичних наук, доцент, керівник західноукраїнського відділення юридичної фірми 

«Арцингер». 

 

 

Міхневич Людмила Володимирівна, завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та кримінального права ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: "Юридична освіта та наука в 

некласичних навчальних закладах України (ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень. Спецрада Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, 

провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 – 235 – 96 – 05). Науковий консультант 

Копиленко Олександр Любимович, Народний депутат України. Офіційні опоненти: 

Ладиченко Віктор Валерійович доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства, Національний університет біоресурсів 

та природокористування України; Міхайліна Тетяна Вікторівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права 

Донецького національного університету імені Василя Стуса; Бернадський Богдан 

Васильович доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри суспільного розвитку і 

суспільно владних відносин Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

 

Музика Леся Анатоліївна, доцент кафедри приватного права Національного 

університету  «Києво-Могилянська академія». Назва дисертації: «Цивільно-правова політика 

України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право.  Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права 

ім..В.М.Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, тел. (044  278-

80-46). Науковий консультант:  Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, 

професор, перший заступник Голови Верховної Ради України.   Офіційні опоненти: 

Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
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цивільного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Бичкова Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри 103 Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»; 

Яроцький Віталій Леонідович,   доктор юридичних наук,  професор, завідувач кафедри 

цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

 

Шаренко Світлана Леонідівна, голова Київського районного суду м. Харкова. Назва 

дисертації: «Теоретико-прикладні основи діяльності слідчого судді в кримінальному 

провадженні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Спецрада Д 64.086.01 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант:  Шило Ольга Георгіївна, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Офіційні опоненти: Гловюк Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного 

університету внутрішніх справ; Лобойко Леонід Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, вчений секретар Науково-консультативної ради при Верховному Суді; Гринюк 
Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального 

процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

 

Антошкіна Валерія Костянтинівна, доцент кафедри теорії, історії права і держави та 

конституційного права ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу». Назва 

дисертації: «Юридичне тлумачення: теорія та практика». Шифр та назва спеціальності - 

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

Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, 

просп. Льва Ландау, 27; тел.(057)7398-181). Науковий консультант: Шевченко Анатолій 

Євгенійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії, історії права і 

держави та конституційного права Університету державної фіскальної служби України. 

Офіційні опоненти: Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Головко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор,  

завідувач кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна; Наливайко Лариса Романівна, доктор юридичних наук, професор, 

проректор  Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Босий Вадим Петрович, заступник голови Господарського суду м. Києва. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту: теоретичний та праксеологічний аспект». 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: 

Муравйов Кирило Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

адміністративного, фінансового та банківського права Міжрегіональної академії управління 

персоналом. Офіційні опоненти: Чумак Володимир Валентинович, доктор юридичних наук, 

доцент, т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 
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професор, т.в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії 

внутрішніх справ; Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка». 

 

 

Іщук Дмитро Олександрович, інспектор сектору реагування патрульної поліції 

Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області . Назва дисертації: 

«Адміністративно-правовий статус спеціалізованих суб’єктів протидії корупції України». 

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: Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Джафарова Олена 

В’ячеславівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейської діяльності 

та публічного адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Дніпров Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, керівник Апарату Офісу Президента 

України. 

 

 

Кошиков Денис Олександрович, старший викладач кафедри поліцейської діяльності 

та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського національного університету 

внутрішніх справ. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади реалізації державної 

політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави». Шифр та назва спеціальності 

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

Д 55.051.07 Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 

2; тел.(0542) 687-755). Науковий консультант: Безпалова Ольга Ігорівна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування 

факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ . Офіційні 

опоненти: Рєзнік Олег Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, секретар Сумської 

міської ради; Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Теремецький 

Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і 

процесу Західноукраїнського національного університету. 

 

Кройтор Володимир Андрійович,  професор кафедри цивільного права та процесу 

факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ. Назва дисертації: 

«Теоретико-методологічні основи формування та функціонування системи принципів 

цивільного судочинства». Шифр та назва спеціальності -  12.00.03 - цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 64.700.02 Харківського 

національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 

739-81-81). Науковий консультант:  Майданик Роман Андрійович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри цивільного права  Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Кот Олексій Олександрович, доктор юридичних наук, 

в. о. головного наукового співробітника Київського регіонального центра НАПрН України; 

Гусаров Костянтин Володимирович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
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цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Ткачук Олег Степанович, доктор юридичних наук, доцент, суддя Касаційного цивільного 

суду у складі Верховного Суду. 

 

Мельник Вадим Іванович,  Голова Державної фіскальної служби України. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові засади організації та функціонування системи 

економічної безпеки України». Шифр та назва спеціальності 12.00.07 - адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 55.051.07 Сумського державного 

університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел.(0542) 687-755). Науковий 

консультант: Куліш Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України, директор Навчально-наукового інституту права Сумського 

державного університету. Офіційні опоненти: Безпалова Ольга Ігорівна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування 

факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ; Рєзнік Олег 

Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, секретар Сумської міської ради; Соболь 

Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

 

Пастух Ігор Дмитрович, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

Національної академії внутрішніх справ. Назва дисертації: «Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у публічно-правових відносинах засобами адміністративного права». 

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

інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, МВС 

України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий консультант: 

Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедра 

адміністративного та господарського права Запорізького національного університету. 

Офіційні опоненти: Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, 

заступник директора Юридичного інституту Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана; Лиськов Максим Олександрович, доктор юридичних 

наук, суддя Господарського суду міста Києва; Фатхутдінов Василь Гайнулович, доктор 

юридичних наук, професор,  начальник Головного управління Пенсійного фонду України у 

Київській області. 

 

 

Погребняк Володимир Яковлевич, суддя Касаційного господарського суду у складі 

Верховного Суду. Назва дисертації: «Виникнення, перехід та припинення суб’єктивних 

цивільних прав». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03  «Цивільне право та цивільний 

процес, сімейне право, міжнародне приватне право». Спецрада Д 64.086.02 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. 

(057) 704-93-61). Науковий консультант: Яроцький Віталій Леонідович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Майданик Роман Андрійович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Калаур Іван Романович, доктор 

юридичних наук, професор, Народний депутат України Верховної ради України; Кухарєв 

Олександр Євгенович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права 

та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.  
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Пономаренко Юрій Анатолійович, декан заочного факультету Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Загальна теорія 

визначення караності кримінальних правопорушень». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 

«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Спецрада Д 64.086.01 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант: Баулін Юрій Васильович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Дудоров Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-

дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів 

територіальними органами Національної поліції України Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка; Музика Анатолій Ананійович, доктор 

юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-

дослідного інституту МВС України; Фріс Павло Львович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного 

інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».  

 

 

Рувін Олександр Григорович, директор Київського науково-дослідного інституту 

судових експертиз Міністерства юстиції України. Назва дисертації: «Адміністративно-правові 

засади здійснення контролю за діяльністю судово-експертних установ України». Шифр та 

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

право. Спецрада Д 55.051.07 Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. 

Римського-Корсакова, 2; тел.(0542) 687-755). Науковий консультант: Нестор Наталія 

Володимирівна, доктор юридичних наук, заступник директора Київського науково-

дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Офіційні опоненти: 

Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету;  Рєзнік Олег 

Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, секретар Сумської міської ради; Чумак 

Володимир Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, т.в.о. начальника відділу організації 

наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

Верлос Наталя Володимирівна, доцент кафедри конституційного та трудового права 

Запорізького національного університету. Назва дисертації: «Рецепція у конституційному 

праві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

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

проспект Любомира Гузара, 1, НАУ; т. (044) 406-70-35). Науковий консультант: Батанов 

Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави 

і права ім. В.М. Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Прощаєв Володимир 

Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри суспільно-політичних 

та правових дисциплін Академії зовнішньої розвідки України; Шатіло Володимир 

Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права факультету 

економіки і права Київського національного лінгвістичного університету; Биков Олександр 

Миколайович, доктор юридичних наук, вчений секретар Інституту законодавства Верховної 

Ради України.  

 

 

Довбань Ігор Миколайович, виконуючий обов’язки голови правління ПрАТ «Київ-

Дніпровська МППЗТ». Назва дисертації: «Теоретико-прикладні та правові засади запобігання 
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злочинам, що вчиняються державними службовцями в Україні». Шифр та назва спеціальності 

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

Д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. 

Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: Копотун Ігор Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та правосуддя 

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 

Офіційні опоненти: Бесчастний Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

керівник Секретаріату Конституційного Суду України; Денисов Сергій Федорович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології 

факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; Пузирьов 

Михайло Сергійович, доктор юридичних наук, начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

 

Малолітнева Веста Костянтинівна, учений секретар Державної установи «Інститут 

економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України». Назва 

дисертації: «Господарсько-правовий інститут публічних закупівель». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Спецрада 

Д 11.170.02 в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. 

Мамутова Національної академії наук України» (01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60; 

тел. (050) 620-02-14). Науковий консультант: Джабраілов Руслан Аятшахович, доктор 

юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи 

«Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук 

України». Офіційні опоненти: Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету 

«Одеська юридична академія» МОН України; Поєдинок Валерія Вікторівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права та господарського 

процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

України; Деревянко Богдан Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри цивільного та господарського права факультету № 2 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України. 

 

 

Нуруллаєв Ількін Садагат огли, віце-президент ПАТ Акціонерний комерційний банк 

«Індустріалбанк». Назва дисертації: «Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі зі 

злочинністю (сучасні особливості та основні тенденції розвитку)». 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: Буроменський Михайло Всеволодович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Камінська Наталія Василівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий 

консультант відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради 

України; Гутник Віталій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Стрельцова Євдокія Джонівна, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права економіко-

правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.  

 

 

Падалка Андрій Миколайович, заступник директора Українського науково-

дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України. 
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Назва дисертації: «Методика розслідування організованої злочинної діяльності у сфері 

оподаткування: теорія і практика». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний 

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

Д 27.855.03 Університету державної фіскальної служби України (08205, Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий консультант: Топчій 

Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту права Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: 

Удалова Лариса Давидівна, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту 

підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх 

справ; Погорецький Микола Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, професор 

Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Лук’янчиков Євген Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» . 

 

 

Святоцька Вікторія Олександрівна, науковий консультант відділу вивчення судової 

практики правового управління департаменту аналітичної та правової роботи Верховного 

Суду. Назва дисертації: «Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури: 

порівняльно-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.10 «Судоустрій; 

прокуратура та адвокатура». Спецрада Д 64.086.03 Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 

Науковий консультант: Нор Василь Тимофійович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Руденко Микола Васильович, доктор 

юридичних наук, професор кафедри конституційного права Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля; Щербанюк Оксана Володимирівна, 

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри процесуального права юридичного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Стефанчук 

Марина Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри нотаріального, 

виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Тимошенко Максим Олександрович, доцент кафедри права юридичного факультету 

Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». Назва дисертації: 

«Правове регулювання господарської діяльності закладів вищої освіти: теорія і практика». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне 

право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант: 

Костицький Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

теорії та історії права та держави Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Устименко Володимир Анатолійович, доктор юридичних 

наук, професор, директор Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова 

НАН України; Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична 

академія»; Дерев’янко Богдан Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 

професор  кафедри цивільного та господарського права факультету № 2 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України.  
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Філіпенко Наталія Євгенівна, доцент кафедри права гуманітарно-правового 

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

авіаційний інститут». Назва дисертації: «Кримінологічна діяльність судово-експертних 

установ України: теорія та практика». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 64.700.03 Харківського 

національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27; тел. 739-

81-81). Науковий консультант: Литвинов Олексій Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Павликівський Віталій Іванович, доктор юридичних наук, професор, проректор з 

навчальної роботи Харківського університету; Данильченко Юрій Броніславович, доктор 

юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України; Титаренко Олексій Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, 

начальник служби інформаційно-аналітичної роботи територіального управління Служби 

судової охорони у Дніпропетровській області. 

 

 

Шеховцов Володимир Володимирович, доцент кафедри екологічного права, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні засади формування та розвитку фауністичного законодавства». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 

право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-92-41). Науковий консультант: 

Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, ректор Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Носік Володимир 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного 

права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; 

Єрмоленко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.  З. Янчука Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; Харитонова Тетяна Євгенівна, 

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного 

права Національного університету «Одеська юридична академія».  

 

 

Цвєткова Юліанна Володимирівна, докторант Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Становлення правової 

традиції релігійної толерантності у федеративних державах Європи (V ст. до н.е. – XVII ст.)». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та історії держави і права; історія політичних 

і правових учень. Спецрада Д 26.001.04 Київського національного університету імені Тараса 

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

Науковий консультант: Мірошниченко Марія Іванівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Бойко Ігор Йосипович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових 

учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Крестовська Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

морського права Національного університету «Одеська морська академія»; Пархоменко 

Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, вчений 

секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України 
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Черняк Євгенія Валеріївна, доцент кафедри конституційного права Інституту права 

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

Конституції України та конституцій зарубіжних країн: конституційно-порівняльний аналіз». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада 

Д 26.001.04 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Колодій 

Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», Заслужений юрист України. Офіційні опоненти: Петришин 

Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії і 

філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Заяць 

Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

конституційного та адміністративного права юридичного факультету Інституту управління, 

технологій та права Державного університету інфраструктури та технологій, Шевченко 

Анатолій Євгенійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії, історії 

права і держави та конституційного права навчально-наукового інституту права Університету 

державної фіскальної служби України. 

 

Островська Богдана Василівна, старший науковий співробітник відділу міжнародного 

права і порівняльного правознавства, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України. Назва дисертації: «Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в 

контексті біоетики». Шифр та назва спеціальності – 12.00.11 – міжнародне право. 

Спеціалізована вчена рада Д 26.236.03 при Інституті держави і права імені В. М. Корецького 

НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел.(044)278-51-55). Науковий 

консультант: Денисов Володимир Наумович, доктор юридичних наук, професор, член-

кореспондент НАПрН України, завідувач відділу міжнародного права і порівняльного 

правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Офіційні 

опоненти: Медведєва Марина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Камінська Наталія Василівна, доктор юридичних 

наук, професор, головний науковий консультант відділу моніторингу законодавства Інституту 

законодавства Верховної Ради України; Кононенко Валерій Петрович, доктор юридичних 

наук, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна.  

 

 

Струневич Олександра Петрівна, директор Департаменту розвитку, АТ «Київгаз». 

Назва дисертації: «Історія прокурорської діяльності в Україні: теоретико-правовий аналіз». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 

і правових учень. Спецрада Д 08.727.04 Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий 

консультант: Саблук Сергій Анатолійович, доктор юридичних наук, суддя Вінницького 

міського суду Вінницької області. Офіційні опоненти: Стецюк Богдан Романович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри права та правового регулювання авіаційної 

діяльності факультету менеджменту Льотної академії Національного авіаційного 

університету; Дурнов Євген Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заступник 

начальника управління Департаменту персоналу МВС України; Добробог Людмила 
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Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник наукової 

лабораторії соціологічного моніторингу Навчально-наукового інституту заочного навчання та 

підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

 

 

Чуб Антон Володимирович, заступник начальника, третій відділ управління протидії 

економічним правопорушенням Головного управління Державної фіскальної служби у м. 

Києві. Назва дисертації: «Концепція суб’єктивних публічних прав приватної особи: 

адміністративно-правовий аспект». 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: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, 

професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, декан 

юридичного факультету Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: 

Журавльов Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України, заступник Керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних 

нагород – керівник управління з питань помилування Офісу Президента України; Дрозд 

Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної 

академії внутрішніх справ; Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка». 

 

 

Макаренков Олексій Леонідович, доцент кафедри історії і теорії держави та права, 

Запорізький національний університет. Назва дисертації: «Правова інституціоналізація 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві». 

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: Коломоєць 

Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН 

України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету. Офіційні 

опоненти: Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-

кореспондент НАПрН України, суддя Верховного Суду; Дрозд Олексій Юрійович, доктор 

юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу організації наукової 

діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ ; 

Шатрава Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач Науково-

дослідної лабораторії з проблем забезпечення діяльності поліц ії Харківського 

національного університету внутрішніх справ.  

 

 

 

 

Бекірова Аділє Рустемівна, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних 

систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади 

формування професійної суб’єктності майбутніх учителів початкової  школи у вищих 

педагогічних навчальних закладах». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-

а; тел. (044) 259-45-53). Науковий консультант: Ягупов Василь Васильович, доктор 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту Навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-

оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського. Офіційні опоненти: Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка ; Біда Олена 

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

Закладу вищої освіти «Закарпатський угорський інституті імені Ференца Ракоці ІІ»; Бахмат 

Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник декана педагогічного 

факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

 

Козьменко Олена Іванівна, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації, 

в.о директора Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. Назва дисертації: «Підготовка успішної 

людини у закладах вищої освіти США (друга половина ХХ століття - початок XXI століття)». 

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

Д 29.051.06 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93400, 

м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 59-а; тел. 06452-403-42). Науковий 

консультант: Шевченко Галина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 

Офіційні опоненти: Тадеєв Петро Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри вищої математики Національного університету водного господарства та 

природокористування МОН України; Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; Федоренко Світлана 

Вікторівна доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та 

перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський  

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України. 

 

Лазоренко Сергій Анатолійович, завідувач кафедри спортивних дисциплін і 

фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Назва дисертації: «Теорія і практика формування інформаційно-цифрової 

культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах змішаного навчання». Шифр 

та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 12.112.01 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 

(84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 66-54-54). Науковий 

консультант: Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Офіційні опоненти: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди; Гевко Ігор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

навчально-методичної роботи Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка; Шукатка Оксана Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені 

Івана Франк.  

 

Гречаник Наталія Ігорівна, докторант, Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка Міністерства освіти і науки України. Назва 

дисертації: «Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів 
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початкової школи у професійній підготовці». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти. Спецрада Д 56.146.01 Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. 

Києво-Московська, 24; тел. +38(05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий консультант: 

Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки і менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. Офіційні опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського 

угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського 

національного університету імені Лесі Українки; Іщенко Людмила Валентинівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 

Пінчук Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри теорії і методики початкової 

освіти, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

Міністерства освіти і науки України. Назва дисертації: «Система формування іншомовної 

комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної 

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

Спецрада Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; тел. 

+38(05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий консультант: Бірюк Людмила Яківна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти  

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Офіційні 

опоненти: Мукан Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка»; Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету; 

Ткаченко Лідія Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і 

методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Шевчук Лариса Дмитрівна, доцент, завідувач кафедри математики, інформатики та 

методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди». Назва дисертації «Теоретичні та методичні засади неперервної 

професійної підготовки майбутніх учителів математики засобами ІКТ». 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: Яшанов Сергій Микитович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: 

Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

та цифровізації Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України; Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. 

С. Макаренка; Гевко Ігор  Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри комп’ютерних технологій, проректор з навчально-методичної роботи 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка . 
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Благова Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри хореографії, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Назва дисертації: «Розвиток 

хореографічної освіти в Україні (XX – початок XXI століття)». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 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: Хомич Лідія 

Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

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

опоненти: Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувача відділу 

історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України; Васянович Григорій 

Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, 

управління та суспільних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; 

Черкасов Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

музичного мистецтва та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 

 

Головченко Гліб Олександрович, директор, Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Коледж преси та телебачення». Назва дисертації: «Тенденції розвитку 

медіаосвіти у США і Канаді». 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: Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, 

академік-секретар Відділення професійної світи і освіти дорослих НАПН України. Офіційні 

опоненти: Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Бабушко Світлана 

Ростиславівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; Литовченко Ірина 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри англійської мови 

технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  

 

Дернова Майя Григорівна, доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Назва дисертації: 

«Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн 

Європейського Союзу». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. 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: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, 

професор директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України. Офіційні опоненти: Лазаренко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Литовченко Ірина 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри англійської мови 

технічного спрямування Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Горохівська Тетяна Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти 

Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 
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політехніка». Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти». 

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

Д 05.053.01 Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий 

консультант: Козловський Юрій Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Романовський Олександр Георгійович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології управління 

соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»; Кобилянський Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки Вінницького національного 

технічного університету; Гомонюк Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету. 

 

 

Яцишин Анна Володимирівна, провідний науковий співробітник відділу цивільного 

захисту та інноваційної діяльності Державної установи «Інститут геохімії навколишнього 

середовища НАН України». Назва дисертації: «Теоретико-методичні основи використання 

цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів з наук про освіту». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Спецрада Д 

26.459.01 Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії 

педагогічних наук України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 453-90-51). 

Науковий консультант: Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Офіційний опоненти: Глазунова Олена Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Гаврілова Людмила Гаврилівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет»; Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.  

 

Лещій Наталія Петрівна, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади фізкультурно-

оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в освітньо-реабілітаційних 

центрах». Шифр та назва спеціальності – 13.00.03 – корекційна педагогіка. Спецрада Д 

26.450.01  Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН 

України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9; т. 468-14-81). Науковий консультант:  

Супрун Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти:  Ляхова Інна Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького держаного медичного 

університету; Пахомова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Мартинчук Олена Валеріївна, доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського 

національного університету імені Бориса Грінченка.  
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Литовченко Світлана Віталіївна, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху 

Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Назва 

дисертації: «Теоретико-методичні засади корекційно-розвивального супроводу дітей 

раннього та дошкільного віку з порушеннями слуху». Шифр та назва спеціальності –  

13.00.03 – корекційна педагогіка. Спецрада Д 26.450.01 Інституту спеціальної педагогіки і 

психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9; 

т. 468-14-81). Науковий консультант: Засенко В’ячеслав Васильович, доктор педагогічних 

наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 

Миколи Ярмаченка НАПН України. Офіційні опоненти: Бондаренко Юлія Анатоліївна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; Нечипоренко Валентина Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, ректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної 

академії; Супрун Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. 

 

 

Мкртічян Оксана Альбертівна, докторант кафедри педагогіки, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Назва дисертації: «Система 

пiдготовки вихователiв закладiв дошкiльної освiти до розвитку музичних здiбностей дiтей 4-7 

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

Спецрада Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел.(057)700-69-09). Науковий 

консультант: Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор,  радник 

ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Офіційні опоненти: Гаврілова Людмила Гаврилівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Янкович Олександра Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та 

дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 

 

 

Немченко Сергій Геннадійович, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, 

Бердянський державний педагогічний університет. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні 

засади підготовки  менеджерів освіти до рефлексивного управління». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 64.108.01 

Української інженерно-педагогічної академії (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. 

(057) 733-78-59). Науковий консультант: Єльникова  Галина Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти 

Української інженерно-педагогічної академії. Офіційні опоненти: Луценко Григорій 

Васильович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка; Борова Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор,  

завідувачка кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця; Боднар Оксана Степанівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
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Таймасов Юрій Сафірович, старший викладач-методист навчального пункту 

аварійно-рятувального загону спеціального призначення, Головне управління ДСНС України 

у Харківській області. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 64.053.04 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (61002, 

м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел.(057)700-69-09). Науковий консультант: Бойчук Юрій 

Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти: Лянной Юрій 

Олегович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; Литвин Андрій Віленович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності; Гвоздій Світлана Петрівна, доктор педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри здоров’я людини та цивільної безпеки Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

  

Поліщук Ганна Віталіївна, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. Назва дисертації: «Теоретичні та методичні засади формування 

конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної 

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

Спецрада Д 27.053.03 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» (08400, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-

89). Науковий консультант: Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор,  

ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Офіційні опоненти: Гусак Людмила Євгенівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей Волинського 

національного університету імені Лесі Українки; Марусинець Мар’яна Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Плахотнік Ольга Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Прокопенко Ірина Андріївна, керівник науково-методичного тренінгового центру 

соціального і професійного розвитку людини, Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди. Назва дисертації: «Система підготовки майбутніх учителів 

до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 64.053.04 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (61002, 

м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел.(057)700-69-09). Науковий консультант: Ткачова Наталія 

Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

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

опоненти: Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка; Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри французької філології Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова; Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, 
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професор кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

 

Ковальчук Майя Борисівна, доцент кафедри вищої математики Вінницького 

національного технічного університету. Назва дисертації «Професійна спрямованість 

навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних  

спеціальностей». 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: Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних, професор, 

декан  фізико-математичного інституту Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Офіційні опоненти: Джеджула Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій Вінницького 

національного аграрного університету; Власенко Катерина Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професорка кафедри математики та моделювання  Донбаської 

державної  машинобудівної академії; Романенко Тетяна Василівна, доктор педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

заступник директора з виховної роботи Навчально-наукового інституту інформаційних та 

освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.  

 

 

 

Галей Микола Михайлович, виконуючий обов’язки медичного директора 

КП «Волинська обласна  клінічна лікарня» Волинської обласної ради. Назва дисертації – 

«Обгрунтування безпеки та ергономіки виконання симультанних лапароскопічних операційних 

втручань у хворих з поєднаними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини і 

заочеревинного простору». 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: Дзюбановський Ігор Якович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри хірургії факультету післядипломної освіти Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Ничитайло Михайло Юхимович, доктор медичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу 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; Фелештинський Ярослав Петрович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології Національної 

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

 

 

Громова Олександра Леонідівна, асистент кафедри акушерства і гінекології 

післядипломної освіти Національного медичного університету  ім. О.О. Богомольця (м. Київ) . 

Назва дисертації: «Гіперпластичні процеси ендометрія у жінок у пременопаузі: 

генофенотипічні особливості, таргетна діагностика та стратегія терапії». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.01 –  акушерство та гінекологія. Спецрада Д 08.601.04 Державного 

закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 

(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий 

консультант: Потапов Валентин Олександрович, доктор медичних наук, професор, 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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завідувач кафедри акушерства та гінекології Державного закладу «Дніпропетровська медична 

академія Міністерства охорони здоров’я України»  (м. Дніпро). Офіційні опоненти: 

Камінський В’ячеслав Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ); Татарчук Тетяна Феофанівна, доктор 

медичних наук, професор,  завідувач відділення ендокринної гінекології Державної установи 

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О. М. Лук’янової НАМН України»     

(м. Київ); Венцківський Борис Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О. О. 

Богомольця (м. Київ). 

 

Колісник Ігор Леонідович, доцент кафедри клінічної патофізіології, топографічної 

анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 

України. Назва дисертації: «Патохімічні механізми структурно-метаболічних порушень при 

тривалій дії фториду натрію». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. 

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: Багмут Ірина Юріївна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: Гудима Арсен 

Арсенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф та 

військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України; Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Української медичної стоматологічної 

академії МОЗ України; Рикало Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету 

ім. М.І. Пирогова МОЗ України. 

 

 

Кулешов Олександр Вячеславович, доцент кафедри пропедевтики дитячих 

захворювань та догляду за хворими дітьми, Вінницький національний медичний університет 

імені М.І. Пирогова. Назва дисертації: «Фактори ризику виникнення і прогнозу пролапсу 

мітрального клапана та особливості його корекціїї». Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – 

педіатрія. Спецрада Д 26.003.04 Національного медичного університету імені О.О. 

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

Наукові консультанти: Майданник Віталій Григорович, доктор медичних наук, завідувач 

кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Мітюряєва-Корнійко Інга Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Офіційні 

опоненти: Сміян Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

педіатрії  медичного інституту Сумського державного університету; Богмат Людмила 

Феодосіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом кардіоревматології ДУ 

«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»; Гончарь Маргарита 

Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1 та 

неонатології Харківського національного медичного університету. 

 

 

Пасічник Сергій Миколайович, доцент кафедри урології факультету післядипломної 

освіти, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 

України. Назва дисертації – «Клініко-патогенетичне та морфофункціональне обгрунтування 
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тактики лікування хворих на хронічну хворобу нирок при нирково-клітинному раку». 

Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. 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: 

Стаховський Едуард Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач науково-

дослідним відділенням пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту 

раку МОЗ України. Офіційні опоненти: Бондаренко Юрій Іванович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; Роговий Юрій Євгенович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Буковинського 

державного медичного університету МОЗ України;  Доцюк Лідія Георгіївна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної 

допомоги Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОЗ України.   

 

Плакіда Олександр Леонідович, доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, фізичного виховання і валеології, Одеський національний медичний університет, 

м. Одеса. Назва дисертації: «Стратегія вибору немедикаментозних методів профілактики 

захворювань і відновлювального лікування на санаторному етапі реабілітації на основі 

особливостей адаптаційних реакцій організму на фізичні навантаження різного напрямку та 

інтенсивності». Шифр та назва спеціальності – 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія 

та курортологія. Спецрада Д 41.600.02 Одеського національного медичного університету 

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

Юшковська Ольга Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 

фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології Одеського 

національного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Драгомирецька 

Наталія Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу медичної 

реабілітації, ДУ «Український науково-дослідний інститут Медичної реабілітації і 

курортології МОЗ України»; Бабова Ірина Костянтинівна, доктор медичних наук, професор, 

старший науковий співробітник кафедри проектного менеджменту, Одеський регіональний 

інститут державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України; Роздільська Ольга Миколаївна, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології,  

Харківська академія післядипломної освіти МОЗ України. 

 

Пічкур Наталія Олександрівна, завідувач Центру орфанних захворювань НДСЛ 

«Охматдит» МОЗ України, м. Київ. Назва дисертації: «Орфанні спадкові метаболічні 

захворювання: система ранньої діагностики та модифікація лікування». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.15 – генетика (медичні науки). Спецрада Д 26.562.02 Державної установи 

«Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (04050, м. Київ, вул. 

Юрія Іллєнка, 53, тел. (+380 44 4837240). Науковий консультант: Горовенко Наталія 

Григорівна,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної та лабораторної 

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

України. Офіційні опоненти: Степанова Євгенія Іванівна, доктор медичних наук, завідувач  

відділу радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової патології ДУ «Національний науковий 

центр радіаційної  медицини НАМН України»; Дудник Вероніка Михайлівна, доктор 

медичних наук, завідувач кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова; Поканєвич Тетяна Михайлівна, доктор медичних наук, 

завідувач відділу медичної генетики та планування сім’ї КЗ КОР «Київський обласний центр 

охорони здоров’я матері та дитини». 
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Сергієнко Руслан Олексійович, лікар ортопед-травматолог малого приватного 

підприємства фірма «Реабілітація» МОЗ України, м. Київ. Назва дисертації – «Профілактика, 

діагностика та лікування остеоартрозу плечового суглоба».  Шифр та назва спеціальності – 

14.01.21 – травматологія та ортопедія. Спецрада  Д 26.606.01  Державної установи «Інститут 

травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» (01601, м. Київ, вул. 

Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49) Науковий консультант: Страфун Сергій 

Семенович, доктор  медичних наук,   професор, заступник директора з наукової роботи, 

завідувач відділу мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої 

кінцівки Державної установи «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ. 

Офіційні опоненти: Борзих Олександр Володимирович, доктор медичних наук,  професор, 

лікар ортопед-травматолог Національного  військово-медичного клінічного центру «Головний 

військовий клінічний госпіталь» МО України, м. Київ; Головаха Максим Леонідович, доктор  

медичних наук, професор,  завідувач  кафедри  травматології та ортопедії Запорізького 

державного  медичного університету  МОЗ України, м. Запоріжжя; Луцишин Вадим 

Григорович, доктор медичних наук, старший ординатор високоспеціалізованого центру 

ортопедії, ендопротезування та реконструктивної травми Комунального неприбуткового  

підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова  Вінницької обласної 

ради», м. Вінниця. 

 

 

Кобиляк Назарій Миколайович, докторант кафедри ендокринології, Національний 

медичний університет імені О.О. Богомольця. Назва дисертації: «Клініко-експериментальне 

обґрунтування комплексного лікування цукрового діабету типу 2 та асоційованих 

захворювань». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 

26.631.01 при Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, 

трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 

13а; тел. (044) 253-66-26). Науковий консультант: Комісаренко Юлія Ігорівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології, Національний медичний 

університет ім. О.О. Богомольця. Офіційні опоненти: Скрипник Надія Василівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології, Івано-Франківський 

національний медичний університет; Зінич Олеся Вадимівна, доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу вікової ендокринології та клінічної 

фармакології, Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені  В.П. 

Комісаренка НАМН України»; Ткач Сергій Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його 

ускладнень, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації 

ендокринних органів і тканин, МОЗ України. 

 

 

Луценко Руслан Володимирович, завідувач кафедри експериментальної та клінічної 

фармакології з клінічною імунологією та алергологією Української медичної стоматолгічної 

академії МОЗ України. Назва дисертації: «Фармакологічні властивості нових похідних 2-

оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти як перспективних нейротропних засобів». Шифр та назва 

спеціальності – 14.03.05 – фармакологія. Спецрада – Д 64.605.03 Національного 

фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). 

Науковий консультант: Бобирьов Віктор Миколайович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та 

алергологією Української медичної стоматолгічної академії МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Штриголь Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
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фармакології та фармакотерапії, Національний фармацевтичний університет МОЗ України (м. 

Харків); Лук’янчук Віктор Дмитрович, доктор медичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу медичної хімії ДУ «Інститут фармакології та токсикології 

НАМН України», м. Київ; Жилюк Володимир Іванович, завідувач кафедри фармакології і 

клінічної фармакології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

 
 

Михальчишин Галина Петрівна, доцент кафедри ендокринології, Національний 

медичний університет імені О.О. Богомольця. Назва дисертації: «Патофізіологічні механізми 

варіабельності клінічного перебігу та система надання медичної допомоги хворим на 

цукровий діабет 2 типу у поєднанні з НАЖХП». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 – 

ендокринологія. Спецрада Д 26.631.01 при Українському науково-практичному центрі 

ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (01021, м. 

Київ, Кловський узвіз, 13а; тел. (044) 253-66-26). Наукові консультанти: Боднар Петро  

Миколайович , доктор медичних наук, професор. Комісаренко Юлія Ігорівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології, Національний медичний 

університет імені О.О. Богомольця; Офіційні опоненти: Урбанович Аліна Мечиславівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології та клінічної фармакології, 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Соколова Любов 

Костянтинівна, доктор медичних наук, завідувач відділу діабетології, Державна установа 

«Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України»; 

Ковальова Олена Михайлівна, доктор медичних наук, професор, головний спеціаліст 

відділу клінічного аудиту та методології Департаменту моніторингу, Національна служба 

здоров'я України. 

 

 

Півторак Катерина Володимирівна, доцент кафедри клінічної фармації та клінічної 

фармакології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.  Пирогова. Назва 

дисертації: «Діагностика, прогнозування, фармакологічна корекція ендотеліальної дисфункції 

при неалкогольній жировій хворобі печінки (клініко-експериментальне дослідження)». Шифр 

та назва спеціальності – 14.01.36 – гастроентерологія. Спецрада Д 26.003.07 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13; тел. 

(044) 234-40-62). Науковий консультант: Яковлева Ольга Олександрівна, доктор медичних 

наук, професор, завідувачка кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології  

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Офіційні опоненти: 

Степанов Юрій Миронович, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут 

гастроентерології НАМН України»; Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та 

професійних хвороб Буковинського державного медичного університету; Чернявський 

Володимир Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.  

 

Чорний Вадим Миколайович, доцент кафедри травматології та ортопедії, 

Запорізький державний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: "Остеосинтез 

імплантатами зі сплаву на основі магнію". Шифр та назва спеціальності - 14.01.21 - 

травматологія та ортопедія. Спецрада Д 64.607.01 Державної установи "Інститут патології 

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

України" (61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 80; т. (057)725-14-10). Науковий консультант: 

Головаха Максим Леонідович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
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травматології та ортопедії Запорізького державного медичного університету МОЗ України. 

Офіційні опоненти: Тяжелов Олексій Алімович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

лібораторії біомеханіки Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені 

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

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

ортопедії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України; 

Калашніков Андрій Валерійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу 

пошкоджень опорно-рухового апарату та проблем остеосинтезу Державної установи "Інститут 

травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України". 

 

 

Курик Леся Михайлівна, старший науковий співробітник відділення пульмонології, 

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України». Назва дисертації: «Механізми формування 

адаптаційних можливостей та підходи до корекції їх порушень у хворих на бронхіальну 

астму». Шифр та назва спеціальності – 14.01.27 – пульмонологія. Спецрада Д 26.552.01 

Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України» (03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10; тел.: (044) 

275-04-02). Науковий консультант: Фещенко Юрій Іванович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділення пульмонології, директор ДУ «Національний інститут 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук 

України». Офіційні опоненти: Басанець Анжела Володимирівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділу професійної патології, Державна установа «Інститут медицини 

праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»; Островський Микола Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних 

хвороб Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України; Дудка Петро Федорович, доктор медичних наук, 

професор кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету ім. О. 

О. Богомольця.  

 

Шишкін Максим Андрійович, декан 3 медичного факультету, Запорізький 

державний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Молекулярно-генетичні і 

імуногістохімічні параметри прогресування поліпів та раку товстої кишки». Шифр та назва 

спеціальності: 14.03.02 – патологічна анатомія. Спецрада Д 17.600.04 Запорізького державного 

медичного університету (69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26; тел. (061) 224-60-

86). Науковий консультант: Туманський Валерій Олексійович, доктор медичних наук, 

професор, проректор з наукової роботи, Запорізький державний медичний університет МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Шпонька Ігор Станіславович, доктор медичних наук, 

професор, перший проректор Дніпропетровської медичної академії МОЗ України; Яковцова 

Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Гичка Сергій 

Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії №2 

Національного медичного університету ім. Богомольця МОЗ України, м. Київ.  

 

 

Портніченко Володимир Ілліч, провідний науковий співробітник відділу 

імунофізіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Назва дисертації:  

«Механізми розвитку гіпометаболічного стану при гіпоксії та нові підходи до патогенетичної 

корекції гіпоксичних і метаболічних порушень». Шифр та назва спеціальності –14.03.04 – 

патологічна фізіологія. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. 
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Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46, 256-

20-48). Науковий консультант: Маньковська Ірина Микитівна, доктор мед. наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу гіпоксії, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця 

НАН України, м. Київ. Офіційний опонент: Резніков Олександр Григорович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації ДУ 

«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», м. Київ. 

Абрамов Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

патофізіології Запорізького державного медичного університету МОЗ України; Заморський 

Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою фармакології 

Буковинського державного медичного університету. 

 

 

 

 

 

Зуйкіна Світлана Сергіївна, доцент кафедри аптечної технології ліків Національного 
фармацевтичного університету. Назва дисертації: «Теоретичне обґрунтування та розробка 
комбінованих лікарських препаратів для лікування мастопатії на основі лікарської рослинної 
сировини». Шифр та назва спеціальності – 15.00.01 – технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова фармація. Спецрада – Д 64.605.02 Національного 
фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). 
Науковий консультант: Вишневська Лілія Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор 
кафедри аптечної технології ліків, завідувачка кафедри аптечної технології ліків 
Національного фармацевтичного університету. Офіційні опоненти: Білоус Світлана 
Богданівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувачка кафедри технології ліків і 
біофармації Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. 
Алмакаєва Людмила Григорівна, доктор фармацевтичних наук, професор, професор 
кафедри фармацевтичних дисциплін Ужгородського національного університету. 
Федоровська Мар’яна Іванівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувачка кафедри 
організації та економіки фармації і технології ліків Івано-Франківського національного 
медичного  університету. 

 

Крищишин-Дилевич Анна Петрівна, доцент кафедри фармацевтичної, органічної і 

біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. Назва дисертації: «4-Тіазолідинони та споріднені гетероцикли в дизайні 

протипаразитарних та протипухлинних агентів як поліфармакологічних лікоподібних 

молекул». Шифр та назва спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. 

Спецрада Д 35.600.02 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий консультант: 

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і 

біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького Лесик Роман Богданович. Офіційні опоненти: Георгіянц Вікторія Акопівна, 

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії 

Національного фармацевтичного університету; Воскобойнік Олексій Юрійович, доктор 

фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького 

державного медичного університету; Походило Назарій Тарасович, доктор хімічних наук, 

провідний науковий співробітник кафедри органічної хімії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
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Левицька Оксана Романівна, доцент кафедри організації та економіки фармації 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Назва дисертації: «Клініко-фармацевтичне обґрунтування концептуальної моделі 

медикаментозного забезпечення хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу». 

Шифр та назва спеціальності – 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи 

та судова фармація. Спецрада Д 35.600.02 Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий 

консультант: Громовик Богдан Петрович, доктор фармацевтичних наук, професор, 

завідувач кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Офіційні опоненти: Грошовий Тарас Андрійович, 

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації 

з технологією ліків Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. 

Горбачевського; Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 

завідувач кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології ФПДО 

Запорізького державного медичного університету; Косяченко Костянтин Леонідович, 

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 

 

 

Петровська Людмила Станіславівна, доцент кафедри косметології і аромології 
Національного фармацевтичного університету. Назва дисертації: «Теоретичне та 
експериментальне обґрунтування використання сучасних поверхнево-активних речовин в 
технології лікувально-косметичних засобів». Шифр та назва спеціальності – 15.00.01 – 
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Спецрада – Д 
64.605.02 Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 
53; тел. (057) 706-35-81). Науковий консультант: Баранова Інна Іванівна, доктор 
фармацевтичних наук, професор кафедри товарознавства, завідувачка кафедри товарознавства 
Національного фармацевтичного університету. Офіційні опоненти: Білоус Світлана 
Богданівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувачка кафедри  технології  ліків і 
біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 
Шматенко Олександр Петрович, доктор фармацевтичних наук, професор, начальник 
кафедри військової фармації Української військово-медичної академії. Федоровська Мар'яна 
Іванівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувачка кафедри організації та економіки 
фармації і технології ліків Івано-Франківського національного медичного університету. 

 

 

Семченко Катерина Валентинівна, доцент кафедри аптечної технології ліків 
Національного фармацевтичного університету. Назва дисертації: «Теоретичне та наукове 
обґрунтування фармацевтичної розробки комбінованих лікарських препаратів для 
комплексного лікування гельмінтозів системи травлення». Шифр та назва спеціальності – 
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Спецрада 
– Д 64.605.02 Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий консультант: Вишневська Лілія Іванівна, 
доктор фармацевтичних наук, професор кафедри аптечної технології ліків, завідувачка 
кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету. Офіційні 
опоненти: Краснопольський Юрій Михайлович, доктор фармацевтичних наук, професор 
кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії НТУ «Харківський політехнічний 
інститут». Алмакаєва Людмила Григорівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 
професор кафедри фармацевтичних дисциплін Ужгородського національного університету; 
Дроздова Анна Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри 
фармацевтичної технології і біофармації, Національна медична академія післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика.  
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Максимович Ігор Андрійович, доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної 

діагностики, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького. Назва дисертації: «Кардіо-пульмональна патологія у коней: етіологія, 

патогенез, діагностика та лікування». Шифр та назва спеціальності – 16.00.01 – діагностика і 

терапія тварин. Спецрада Д 27.821.02 Білоцерківського національного аграрного університету 

(09117, м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). Наукові консультанти: 

Слівінська Любов Григорівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри 

внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; Кшиштоф Кубяк, доктор 

ветеринарних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб з клінікою коней, собак 

і котів Природничого університету (м. Вроцлав, Республіка Польща). Офіційні опоненти: 

Цвіліховський Микола Іванович, доктор біологічних наук, професор, декан факультету 

ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування 

України;  Кібкало Дмитро Вікторович, доктор ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри 

клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії; 

Шарандак Павло Васильович, доктор ветеринарних наук, доцент, науковий співробітник з 

реєстрації ветеринарних препаратів ТОВ «Укрветпромпостач».  

 
 

Меженський Андрій Олександрович, директор, Державний науково-дослідний 

інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Назва дисертації: 

«Увеїти у коней (етіологія, патогенез, діагностика, лікування)». Шифр та назва спеціальності 

– 16.00.05 – ветеринарна хірургія. Спецрада Д 27.821.02 Білоцерківського національного 

аграрного університету (09117, м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). 

Науковий консультант: Рубленко Михайло Васильович, доктор ветеринарних наук, 

професор, завідувач кафедри хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин Білоцерківського 

національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Слюсаренко Дмитро 

Вікторович, доктор ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри хірургії імені професора І.О. 

Калашника Харківської державної зооветеринарної академії; Білий Дмитро Дмитрович, 

доктор ветеринарних наук, доцент, професор кафедри хірургії і акушерства 

сільськогосподарських тварин Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету; Сорока Наталія Михайлівна, доктор ветеринарних наук, професор, професор 

кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 
 

 

 

Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, доцент кафедри історії музики та 

музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Назва 

дисертації: «“Нова простота” як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному 

музичному мистецтві». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. 

Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (65023, 

м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-76). Офіційні опоненти: Шаповалова 

Людмила Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор,  завідувач кафедри 

iнтерпретологiї та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв 

МИСТЕЦТВО 

 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 

 

http://www.wet.upwr.edu.pl/en/katedra-chor%C3%B3b-wewn%C4%99trznych-z-klinik%C4%85-koni,-ps%C3%B3w-i-kot%C3%B3w.html?oacute;b-wewn%C4%99trznych-z-klinik%C4%85-koni,-ps=&oacute;w-i-kot=&oacute;w=
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ім. І. П. Котляревського; Шип Сергій Васильович, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри музичного мистецтва і хореографії Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К.Д. Ушинського; Копиця Маріанна Давидівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії української музики та музичної 

фольклористики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.  

 

Протас Марина Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу 

кураторської виставкової діяльності та культурних обмінів Інституту проблем сучасного 

мистецтва НАМ України. Назва дисертації: «Парадигмальні трансформації мистецтва ХХ–

ХХІ століть: стильові стратегії формотворення». Шифр та назва спеціальності — 26.00.01 — 

теорія та історія культури. Спецрада Д 26.460.01 Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ 

України (вул. Євгена Коновальця, 18-Д, м. Київ, 01133, тел.(044) 529-20-51). Науковий 

консультант: Федорук Олександр Касянович, доктор мистецтвознавства, професор, 

головний науковий співробітник відділу мистецтва новітніх технологій Інституту проблем 

сучасного мистецтва НАМ України. Офіційні опоненти: Шило Олександр Всеволодович, 

доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри образотворчого та декоративного 

мистецтва Харківського національного університету будівництва та архітектури; 

Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 

музичного виховання Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 

І.К. Карпенка-Карого, Міністерство культури та інформаційної політики України; Гамалія 

Катерина Миколаївна, доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри, теорії та історії 

мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва. 

 

 

Савчук Ігор Борисович, головний науковий співробітник відділу естетики, Інститут 

проблем сучасного мистецтва НАМ України. Назва дисертації: «Борис Лятошинський і 

польська культура. Комунікативні поля творчості». Шифр та назва спеціальності — 

26.00.01 — теорія та історія культури. Спецрада Д 26.460.01 Інституту проблем сучасного 

мистецтва НАМ України (вул. Євгена Коновальця, 18-Д, м. Київ, 01133, тел.(044) 529 20-51). 

Науковий консультант: Копиця Маріанна Давидівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної 

музичної академії України імені П.І. Чайковського. Офіційні опоненти: Кияновська Любов 

Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії музики 

Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка; Самойленко Олександра 

Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської 

національної музичної академії імені А.В. Нежданової; Северинова Марина Юріївна, доктор 

мистецтвознавства, доцент, декан історико-теоретичного, композиторського та іноземних 

студентів факультету, професор кафедри теорії та історії культури, Національна музична 

академія України імені П.І. Чайковського. 

 

 

Соколова Алла Вікторівна, доцент кафедри теоретичної і прикладної культурології 

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. Назва дисертації: 

«Візантійсько-лицарський культурний феномен у релігійних і творчих традиціях Британії-

Англії та Русі-України». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – Теорія та історія культури 

(мистецтвознавство). Спецрада Д 26.005.02 Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної політики України (01001, 

м. Київ-1, вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий консультант: Маркова 

Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теоретичної і 

прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 
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Офіційні опоненти: Немкович Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології 

(Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН 

України); Зосім Ольга Леонідівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 

академічного і естрадного вокалу та звукорежисури (Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв Міністерства культури та інформаційної політики України); Яковлев 

Олександр Вікторович, доктор культурології, доцент, ректор (Київська муніципальна 

академія естрадного та циркового мистецтв Департаменту культури Київської міської 

державної адміністрації). 

 

 

 

Арзілі Ганна Юріївна, докторант кафедри міського будівництва, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Теорія і 

методологія формування громадських просторів з урахуванням міфо-топонімічних 

потенціалів». Шифр та назва спеціальності – 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація 

пам’яток архітектури. Спецрада Д 26.056.02 Київський національний університет 

будівництва і архітектури (03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел. (044) 241-55-

80). Науковий консультант: Дьомін Микола Мефодійович, доктор архітектури, професор, 

завідувач кафедри міського будівництва Київського національного університету 

будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Чернявський Володимир Георгійович, 

доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу 

мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури; Михайлишин 

Ольга Леонідівна, доктор архітектури, доцент, завідувач  кафедри архітектури та 

середовищного дизайну Національного університету водного господарства та 

природокористування; Коротун Ірина Вадимівна, доктор архітектури, доцент, завідувач 

кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

 

Булах Ірина Валеріївна, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища, 

Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: 

«Містобудівні основи територіально-просторового розвитку системи дитячих лікувальних 

комплексів». Шифр та назва спеціальності – 18.00.04 – Містобудування та ландшафтна 

архітектура. Спецрада Д 26.056.02 Київський національний університет будівництва і 

архітектури (03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий 

консультант: Тімохін Віктор Олександрович, доктор архітектури, професор, завідувач 

кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету 

будівництва і архітектури, м. Київ. Офіційні опоненти: Древаль Ірина Владиславівна, 

доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри містобудування Харківського національного 

університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків; Вадімов Вадім 

Митрофанович, доктор архітектури, професор, професор секції містобудування кафедри 

архітектури будівель та містобудування Національного університету «Полтавська 

політехніка ім. Ю. Кондратюка», м. Полтава; Плешкановська Алла Михайлівна, доктор 

технічних наук, професор, директор Інституту Урбаністики, м. Київ.  

 

 

Кравченко Ірина Леонідівна, доцент кафедри теорії архітектури, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Теоретичні основи 

формування архітектури закладів неформальної освіти». Шифр та назва спеціальності – 

АРХІТЕКТУРА 
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18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Спецрада Д 26.056.02 

Київський національний університет будівництва і архітектури (03037, м. Київ, просп. 

Повітрофлотський, 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий консультант: Товбич Валерій 

Васильович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні 

опоненти: Блінова Марія Юріївна, доктор архітектури, доцент, професор кафедри дизайну 

архітектурного середовища Харківського національного університету будівництва та 

архітектури; Криворучко Юрій Іванович, доктор архітектури, доцент, професор кафедри 

дизайну Національного університету «Запорізька політехніка»; Чернявський Володимир 

Георгійович, доктор архітектури, доцент, завідувач  кафедри теорії, історії архітектури та 

синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терещенко Кіра Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії 

організаційної та соціальної психології, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України. Назва дисертації: «Психологія розвитку толерантності персоналу освітніх 

організацій». Шифр та назва спеціальності – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна 

психологія. Спецрада Д 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

(01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий консультант: Карамушка Людмила 

Миколаївна,  доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії організаційної та 

соціальної психології, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних 

наукових зв’язків, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: 

Вознюк Алла Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології, КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» МОН 

України; Ткалич Маріанна Григорівна, доктор психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології та соціальної роботи (Інститут підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості України); Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор психологічних наук, 

доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового 

інституту менеджменту та психології, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України. 

 

 

Довгань Наталія Олександрівна, старший науковий співробітник лабораторії 

психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України. Назва дисертації: «Психологія соціокультурної взаємодії поколінь». Шифр та назва 

спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 

26.457.01 Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (04070 м. Київ, вул. 

Андріївська, 15; тел. 425-24-08). Науковий керівник: Кочубейник Ольга Миколаївна, доктор 

психологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-

правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.  Офіційні 

опоненти: Балахтар Валентина Візіторівна, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; Данильченко Тетяна Вікторівна, доктор 

психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Академії Державної пенітенціарної 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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служби; Поліщук Валерій Миколайович, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

Ситнік Світлана Володимирівна, доцент кафедри теорії та методики практичної 

психології, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К.Д. Ушинського». Назва дисертації:  «Психологія міжособистісної взаємодії фахівців 

соціономічних професій». Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія, 

історія психології. Спецрада Д 41.053.03 Державного закладу «Південноукраїнський 

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

вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий консультант: Чебикін 

Олексій Якович, доктор психологічних наук, професор, ректор Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського». 

Офіційні опоненти: Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова; Кузнєцов Марат Амірович, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;  Сердюк Людмила 

Захарівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології 

особистості імені П. Р. Чамати Інституту психології НАПН України. 

 

 

 

 

Калініченко Богдан Михайлович, доцент кафедри державної служби, публічного 

адміністрування та політології Черкаського національного університету імені Богдана  

Хмельницького. Назва дисертації  «Роль засобів масової інформації в інформаційній війні: 

політичні детермінанти впливу та протидії». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 – 

політичні інститути та процеси. Спецрада – Д 26.236.01 Інституту держави і права імені В.М. 

Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; т. 279-73-96). Науковий 

консультант:  Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Кочубей Лариса 

Олександрівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри зв’язків з 

громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв; 

Малкіна Ганна Миколаївна,  доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політичних 

наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Стойко Олена 

Михайлівна, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу правових 

проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.  

 

 

Кукуруз Оксана Володимирівна, старший науковий співробітник відділу правових 

проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Назва 

дисертації: «Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та 

Республіці Польща». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 

Спецрада – Д 26.236.01 Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 

(01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 279-73-96). Науковий консультант – 

Горбатенко Володимир Павлович, доктор політичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
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імені В. М. Корецького НАН України. Офіційні опоненти – Новакова Олена Вікторівна, 

доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Перегуда Євген Вікторович, доктор 

політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права Київського 

національного університету будівництва і архітектури; Петренко Ігор Ігорович, доктор 

політичних наук, доцент кафедри політичних наук Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

Козарь Тетяна Петрівна, доцент кафедри публічного управління та землеустрою,  

директор Центру підвищення кваліфікації, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя).  

Назва дисертації: «Реалізація державної політики у сфері освіти як фактор трансформації на 

місцевому рівні». Шифр та назва спеціальності – 25.00.04 – місцеве самоврядування. Спецрада 

Д 17.127.03 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-

б, тел. (061) 228-07-79). Науковий консультант: Огаренко Віктор Миколайович, доктор наук 

з державного управління, професор, ректор, Класичний приватний університет. Офіційні 

опоненти: Заблоцький Володимир Валентинович, доктор наук з державного управління, 

професор, директор навчально-наукового інституту публічного управління, адміністрування 

та післядипломної освіти, Державний заклад «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (м. Старобільськ); Ворона Петро Васильович, доктор наук з державного 

управління, доцент, перший проректор, Інститут підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості України (м. Київ); Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з державного 

управління, професор, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування (м. Херсон). 

 

 

Ольшанський Олександр Вікторович, доцент кафедри економіки і підприємництва 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 

Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади ресурсного забезпечення розвитку 

місцевого самоврядування». Шифр та назва спеціальності – 25.00.04 – місцеве 

самоврядування. Спецрада Д 17.127.03 Класичного приватного університету (69002, м. 

Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий консультант: Мамонова 

Валентина Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

регіонального розвитку та місцевого самоврядування, Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. Офіційні опоненти: Ворона Петро Васильович, доктор наук з державного 

управління, доцент, перший проректор, Інститут підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості України (м. Київ); Кравченко Тетяна Анатоліївна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний 

приватний університет (м. Запоріжжя); Козюра Ігор Валерійович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри менеджменту, вищий навчальний заклад Укооспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі (м. Полтава). 

 

 

Вавренюк Сергій Анатолійович, старший викладач кафедри пожежної профілактики 
в населених пунктах факультету пожежної безпеки,  Національний університет цивільного 
захисту України. Назва дисертації: “Механізми державного управління реформуванням вищої 
освіти України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. 
Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України ДСНС України 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий консультант: 
Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, 
Заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру 
Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Парубчак Іван 
Орестович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 
управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. З. Гжицького; Ажажа Марина Андріївна, доктор наук з 
державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління 
проектами Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного 
університету; Крутій Олена Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України .  

 

 

Запорожець Тетяна Володимирівна, доцент  кафедри інформаційної політики та 
цифрових технологій, Національна академія державного управління при Президентові 
України. Назва дисертації: “Формування та реалізація механізмів запровадження 
інтелектуального управління у діяльності органів державної влади”. Шифр та назва 
спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 
Національного університету цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий консультант: Карпенко Олександр 
Валентинович, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри інформаційної 
політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при 
Президентові України. Офіційні опоненти: Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з 
державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері 
цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету 
цивільного захисту України; Ортіна Ганна Володимирівна, доктор наук з державного 
управління, доцент, декан факультету економіки та бізнесу Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; Дацій Надія Василівна, доктор 
наук з державного управління, професор, професор  кафедри економічної теорії, 
інтелектуальної власності та публічного управління Поліського національного університету.  

 

 

Драган Ірина Василівна, старший науковий співробітник відділу методології сталого 
розвитку, Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 
Національної академії наук України”. Назва дисертації: “Державне регулювання процесів 
забезпечення сталого природокористування в Україні”. Шифр та назва спеціальності ‒ 
25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного 
університету цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий 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; Орлова Наталія Сергіївна, доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та 
регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця; Приліпко Сергій Михайлович, доктор наук з державного управління, доцент, в.о. 
завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності 
Національного університету біоресурсів і природокористування України.  
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Маланчій Микола Олександрович, старший науковий співробітник лабораторії 

дослідження проблем організаційного та юридичного забезпечення науково-дослідного 

відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького. Назва дисертації: «Методологічні засади кадрового менеджменту в системі 

Державної прикордонної служби України». Шифр та назва спеціальності – 25.00.03 – 

державна служба. Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (49000, м.Дніпро, вул.Гоголя, 29, тел.(056)744-75-14). Науковий консультант: 

Липовська Наталія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Прудиус Леся Василівна, доктор 

наук з державного управління, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці 

Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ; Сурай Інна 

Геннадіївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного 

управління та публічної служби Національної академії державного управління при 

Президентові України, м. Київ; Пахомова Тетяна Іванівна, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики та публічного 

адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. 

 

 

Поступна Олена Вікторівна, доцент кафедри менеджменту навчально-науково-
виробничого центру,  Національний університет цивільного захисту України. Назва 
дисертації: “Механізми публічного управління регіональними освітніми системами в 
Україні”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. 
Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України ДСНС України 
(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий консультант: 
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. Офіційні опоненти: Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. З. 
Гжицького; Колісніченко Наталя Миколаївна, доктор наук з державного управління, 
доцент, завідувач кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України; Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 
кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України.  

 

Тарасенко Тетяна Миколаївна, доцент кафедри державного управління та місцевого 

самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Назва дисертації: 

«Політична відповідальність в місцевому самоврядуванні України: публічно-управлінський 

аспект». Шифр та назва спеціальності – 25.00.04 – місцеве самоврядування. Спецрада Д 

08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (49000, м. Дніпро, 

вул. Гоголя, 29, тел.(056)744-58-00). Науковий консультант: Бородін Євгеній Іванович, 

доктор історичних наук, професор, перший заступник директора Дніпропетровського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 
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управління при Президентові України. Офіційні опоненти: 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 (м. Київ); Кравченко Тетяни Анатоліївна, доктор 

наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та 

землеустрою Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Грищенко Ірина 

Миколаївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного 

управління та менеджменту інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

 

 

 

Дичковський Степан Іванович, професор кафедри арт-менеджменту та івент- 

технологій, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Назва дисертації: 

«Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення 

цифрового суспільства (digital society)». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та 

історія культури. Спецрада Д 26.850.01 Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв (01015, м. Київ, вул. Лаврська 9, корп. 15; тел. (044) 280-22-82). Науковий 

консультант: Копієвська Ольга Рафаїлівна, доктор культурології, професор, завідувач 

кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Божко Любов Дмитрівна, доктор культурології, 

доцент,  завідувач кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури;  

Петрова Ірина Владиславівна, доктор культурології, професор, завідувач кафедри івент-

менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і 

мистецтв; Виткалов Сергій Володимирович, доктор культурології, доцент, професор 

кафедри культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного 

університету.  
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