
12.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

1 
 

 

 

 

 

Буяджи Василь Володимирович, доцент кафедри вищої та прикладної математики 

Одеського державного екологічного університету. Назва дисертації: «Релятивістська 

спектроскопія за рахунок зіткнень в електрон- та іон - атомних системах: Енергетичний 

підхід». Шифр та назва спеціальності - 01.04.05 - Оптика та лазерна фізика. Спецрада Д 

41.090.03 Одеського державного екологічного університету (65016, м. Одеса, вул. Львівська, 

буд.15; тел. (0482) 32-67-39). Науковий керівник: Свинаренко Андрій Андрійович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої та прикладної математики 

Одеського державного екологічного університету. Офіційні опоненти: Лопаткін Юрій 

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

теоретичної фізики Сумського державного університету; Тюрін Олександр Валентинович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;  Малахов Олексій 

Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри суднової 

теплоенергетики Національного університету «Одеська морська академія». 

 

 

Терновський Валентин Борисович, доцент кафедри військової підготовки 

Національного університету «Одеська морська академія». Назва дисертації: «Релятивістська 

спектроскопія важких атомів з урахуванням обмінно-кореляційних та радіаційних ефектів». 

Шифр та назва спеціальності - 01.04.05 - Оптика та лазерна фізика. Спецрада Д 41.090.03 

Одеського державного екологічного університету (65016, м. Одеса, вул. Львівська, буд.15; тел. 

(0482) 32-67-39). Науковий керівник: Глушков Олександр Васильович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Одеського 

державного екологічного університету. Офіційні опоненти: Кондратенко Петро 

Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної та 

прикладної фізики Національного авіаційного університету (М. Київ); Тюрін Олександр 

Валентинович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;  

Усов Валентин Валентинович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри професійної та технологічної освіти  Південно-Українського національного 

педагогічного університету. 

 

 

Лукашова Тетяна Дмитрівна, докторант кафедри алгебри і комп’ютерної математики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Групи з 

обмеженнями на узагальнені норми заданих систем підгруп». Шифр та назва спеціальності – 

01.01.06 – алгебра та теорія чисел. Спецрада Д 26.001.18 Київського національного 

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

64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Петравчук Анатолій Петрович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і комп’ютерної математики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Курдаченко Леонід Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри геометрії і алгебри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 
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Жучок Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри алгебри та системного аналізу ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (м. Старобільськ); Заторський Роман Андрійович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь і прикладної 

математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

 

Майзеліс Захар Олександрович, старший науковий співробітник відділу радіофізики 

твердого тіла Інститут радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова НАН України. Назва 

дисертації: «Поширення, взаємодія і декогеренція мод у нелінійних квантових системах». 

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: Апостолов 

Станіслав Сергійович, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділу 

теоретичної фізики  Інститут радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова НАН України. 

Офіційні опоненти: Шкловський Валерій Олександрович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики імені І.М.Ліфшиця Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України; Яновський Володимир 

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

конденсованого стану речовини Інституту монокристалів НАН України; Шевченко Сергій 

Миколайович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу надпровідних і мезоскопічних структур Фізико-технічного інституту низьких 

температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України. 

 

Вдович Андрій Степанович, старший науковий співробітник відділу квантової 

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

електричних полів i механічних напруг на фізичнi властивості сегнетоактивних сполук типу 

лад-безлад». Шифр та назва спеціальності — 01.04.07 — фізика твердого тіла. Спецрада 

Д 35.156.01 Інституту фізики конденсованих систем НАН України (79011, м. Львів, вул. 

Свєнціцького, 1; тел. (032)276-19-78). Науковий консультант: Левицький Роман Романович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України. Офіційні 

опоненти: Харченко Микола Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу магнетизму Фізико-технічного інституту низьких 

температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України; Височанський Юліан Миронович, доктор фізико-

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

тіла Ужгородського національного університету; Капустяник Володимир Богданович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Салімов Руслан Радікович, старший науковий співробітник відділу комплексного 

аналізу і теорії потенціалу, Інститут математики НАН України. Назва дисертації:  «Метод 

неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням». Шифр та назва 

спеціальності – 01.01.01 – математичний аналіз. Спецрада Д 26.206.01 Інституту математики 

НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. (044)234-50-51). Науковий 

консультант: Плакса Сергій Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач відділу  комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН 

України. Офіційні опоненти: Гутлянський Володимир Якович, доктор фізико-

математичних наук, професор,  радник при дирекції Інституту прикладної математики і 

механіки НАН України;  Скасків Олег Богданович, доктор фізико-математичних наук, 
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професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Фаворов Сергій Юрійович,  доктор фізико-математичних 

наук, професор, професор  кафедри фундаментальної математики Харкiвського нацiонального 

унiверситету iменi В. Н. Каразiна. 

 

 

Кравець Анатолій Федорович, старший науковий співробітник Інституту магнетизму 

НАН України та МОН України. Назва дисертації: “Магнітні властивості багатошарових 

наноструктур з температурно залежною міжшаровою обмінною взаємодією”. 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). Офіційні 

опоненти: Васильєв Михайло Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

головний науковий співробітник Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України; 

Пащенко Олексій Валентинович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник Донецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна; Семенько 

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

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

  

Петрусь Роман Юрійович, докторант кафедри загальної фізики Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Структурно-морфологічні та 

оптоелектронні властивості тонких плівок халькогенідів кадмію». Шифр та назва 

спеціальності – 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. Спецрада Д 20.051.06 ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. +38(0342) 53-15-74). Науковий консультант: Ільчук 

Григорій Архипович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

загальної фізики Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Лепіх Ярослав Ілліч, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Міжвідомчого 

науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України при Одеському 

національному університеті імені І.І. Мечникова; Коцюбинський Володимир Олегович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх 

технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

Вістовський Віталій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор 

кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана 

Франка.  

 

 

Салюк Ольга Юріївна, старший науковий співробітник відділу теорії магнітних явищ 

та магнітної динаміки конденсованих середовищ Інституту магнетизму НАН України та МОН 

України. Назва дисертації: «Магнітодинамічні властивості функціональних матеріалів 

спінтроніки та магнітофотоніки». 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: Голуб Володимир 

Олегович, доктор фізико-математичних наук,  завідуючий відділом теорії магнітних явищ та 

магнітної динаміки конденсованих середовищ Інституту магнетизму НАН України та МОН 

України. Офіційні опоненти: Кучко Андрій Миколайович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, перший проректор Університету економіки та права “Крок”; Убізський 

Сергій Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка»; Шека 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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Денис Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

математики та теоретичної радіофізики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

 

Махно Станіслав Миколайович, завідувач лабораторії електрофізики наноматеріалів 

Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Назва дисертації: «Електрофізичні 

властивості полімерних композиційних наноструктурованих матеріалів в НВЧ-діапазоні 

електромагнітного спектра». Шифр та назва спеціальності – 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 

Спецрада Д 26.210.02 Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (03164, м. Київ, 

вул. Генерала Наумова, 17; т. (044) 422-96-04). Науковий консультант: Горбик Петро 

Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу наноматеріалів 

Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Офіційні опоненти: Мамуня Євгеній 

Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу полімерних 

композитів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України; Рудь Олександр 

Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізики 

дисперсних систем Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України; 

Коцюбинський Володимир Олегович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри 

матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника МОН України.  

 

 

Шатирко Андрій Володимирович, доцент кафедри моделювання складних систем, 

факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка.  Назва дисертації:  «Якісний аналіз нелінійних систем регулювання з 

відхиленням аргументу та умовами невизначеності». Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада  Д 26.001.35 Київського 

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

Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Хусаінов Денис Ях’євич, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри моделювання складних 

систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Бойчук Олександр Андрійович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач лабораторії крайових задач теорії диференціальних 

рівнянь Інституту математики НАН України; Сальніков Микола Миколайович, доктор 

фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Керування 

динамічними системами» Інституту космічних досліджень НАНУ і ДКАУ; Яковлев Сергій 

Всеволодович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного 

моделювання та штучного інтелекту, начальник Центру «Створення та дослідження 

аерокосмічних об’єктів та систем» Національного аерокосмічного університету «Харківський 

авіаційний інститут». 

 

 
Шпетний Ігор Олександрович, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної 

фізики Сумського державного університету. Назва дисертації: «Вплив структурно-фазового 

стану на магнітні, магніторезистивні, магнітооптичні та електрофізичні властивості 

гетерогенних наноструктурованих плівкових систем». 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: Татаренко Валентин Андрійович, доктор 
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фізико-математичних наук, професор, директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова 

НАН України; Калита Віктор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

професор кафедри загальної та теоретичної фізики Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Пащенко Олексій 

Валентинович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу фазових перетворень Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН 

України. 

 

 

Шевчук Віктор Анатолійович, старший науковий співробітник відділу механіки 

деформівного твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. 

Я.С. Підстригача НАН України. Назва дисертації: “Математичні моделі та методи 

термомеханіки тіл з покриттями”. Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка 

деформівного твердого тіла. Спецрада Д 35.195.01 Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (032) 

263-83-77). Наукові консультанти: Попович Василь Степанович, доктор технічних наук, 

професор; Токовий Юрій Владиславович, доктор фізико-математичних наук, заступник 

директора з наукової роботи Інституту прикладних проблем механіки і математики 

ім. Я.С. Підстригача НАН України. Офіційні опоненти: Дияк Іван Іванович, доктор фізико-

математичних наук, професор, декан факультету прикладної математики та інформатики 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Жук Ярослав Олександрович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної 

механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Мусій Роман 

Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор Національного 

університету «Львівська політехніка». 

 

 

Фесенко Володимир Іванович,  старший науковий співробітник відділу електронних 

НВЧ приладів Радіоастрономічного інституту НАН України. Назва дисертації: 

«Електромагнітні хвилі у багатокомпонентних штучних композитних матеріалах». Шифр та 

назва спеціальності – 01.04.03 –радіофізика. Спецрада Д 64.051.02 Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 

(057) 707-54-87). Науковий консультант: Ваврів Дмитро Михайлович, доктор фізико-

математичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи  Радіоастрономічного 

інституту НАН України. Офіційні опоненти:  Тарапов Сергій Іванович, член-кореспондент 

НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор,  завідувач відділу 

радіоспектроскопії Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України; 

Любчанський Ігор Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу теорії динамічних властивостей складних систем Донецького 

фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна НАН України; Маслов Вячеслав 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри квантової 

радіофізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України. 

 

 

Попов Олександр Володимирович, старший науковий співробітник відділу чисельних 

методів та комп’ютерного моделювання Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова 

Національної академії наук України. Назва дисертації: «Комп’ютерні методи дослідження 

математичних моделей з розрідженими структурами даних». Шифр та назва спеціальності – 

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 26.194.02 

Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України (03187, 
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Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 40, тел. (044)526-20-08). Науковий консультант: 

Хіміч Олександр Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник 

директора Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. 

Офіційні опоненти: Дорошенко Анатолій Юхимович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри автоматики та управління в технічних системах Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Григоренко Олександр Ярославович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач відділу обчислювальних методів Інституту механіки імені 

С.П. Тимошенка Національної академії наук України; Литвин Олег Миколайович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформаційних комп’ютерних 

технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і 

науки України. 

 

 

 

 

Муха Юлія Петрівна, старший науковий співробітник лабораторії фотоніки оксидних 

наносистем, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Назва дисертації: «Фізико-

хімічні закономірності формування, стабілізації та функціонального використання наносистем 

золота і срібла в біомедицині». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. 

Спецрада Д 26.210.01 Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (03164, м. Київ, 

вул. Генерала Наумова, 17; тел. (044)422-96-32). Науковий консультант: Єременко Ганна 

Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії 

фотоніки оксидних наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. 

Офіційні опоненти: Кучмій Степан Ярославович, доктор хімічних наук, професор,  завідувач 

відділу фотохімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України; Голуб 

Олександр Андрійович, доктор хімічних наук, професор, декан факультету природничих 

наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Прилуцький Юрій 

Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри біофізики та 

медичної інформатики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Фартушна Юлія Вікторівна,  старший науковий співробітник Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. Назва дисертації: «Фазові рівноваги, 

структура і властивості сплавів систем титану і заліза з d-металами, р-елементами і РЗМ». 

Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада Д 26.207.02 Інституту 

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

Кржижановського, 3; тел. (044) 2057961). Науковий консультант: Буланова Марина 

Вадимівна, доктор хімічний наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. Офіційні опоненти: Туркевич 

Володимир Зіновійович, доктор хімічних наук, професор, директор, завідуючий відділом 

технології синтезу та спікання надтвердих матеріалів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. 

Бакуля НАН України; Турчанін Михайло Анатолійович, доктор хімічних наук, професор, 

завідуючий кафедрою технології і обладнання ливарного виробництва Донбаської державної 

машинобудівної академії; Роїк Олександр Сергійович, доктор хімічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (МОН 

України). 

 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
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Агравал Павло Гянович, доцент, завідуючий кафедрою технології і обладнання 

ливарного виробництва Донбаської державної машинобудівної академії. Назва дисертації: 

«Термодинаміка і фазові перетворення в багатокомпонентних аморфоутворюючих системах 

перехідних металів». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада Д 

26.207.02 Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (03142, м. 

Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 2057961). Науковий консультант: Турчанін 

Михайло Анатолійович, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи, 

управління розвитком та міжнародних зв’язків Донбаської державної машинобудівної 

академії. Офіційні опоненти: Туркевич Володимир Зіновійович, доктор хімічних наук, 

професор, завідуючий відділом створення матеріалів при високих тисках  Інституту 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України; Судавцова Валентина Савелівна, 

доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу з фізичної хімії 

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

України; Роїк Олександр Сергійович, доктор хімічних наук, доцент, доцент кафедри 

фізичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (МОН України). 

 

Стецишин Юрій Богданович, докторант кафедри органічної хімії, Національний 

університет «Львівська політехніка» МОН України. Назва дисертації: «Прищеплені полімерні 

щітки на мінеральних поверхнях, чутливі до дії зовнішніх чинників». Шифр та назва 

спеціальності − 02.00.06 − хімія високомолекулярних сполук. Спецрада Д 35.052.01 

Національного університету «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. 

Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий консультант: Воронов Станіслав Андрійович, 

доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії Національного 

університету «Львівська політехніка» МОН України. Офіційні опоненти: Рябов Сергій 

Володимирович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу модифікації полімерів 

Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України; Савченко Ірина Олександрівна, 

доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України; Аксіментьєва 

Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник кафедри 

фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 

України. 

 

 

Тананайко Оксана Юріївна, завідувач кафедри аналітичної хімії  хімічного 

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

«Модифіковані аналітичними реагентами гібридні плівкові покриття SiO2-поліелектроліт для 

оптичних і вольтамперометричних сенсорів». Шифр та назва спеціальності: 02.00.02 – 

аналітична хімія. Спецрада Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса 

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

Науковий консультант: Запорожець Ольга Антонівна, доктор хімічних наук, професор. 

Офіційні опоненти: Вишнікін Андрій  Борисович, доктор хімічних наук, професор, 

завідувач кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Дніпровського національного  

університету імені Олеся Гончара, МОН України, м. Дніпро; Блажеєвський Микола 

Євстахійович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної та фізичної 

хімії Національного фармацевтичного університету, МОЗ України, м. Харків;  Зуй Олег 

Вікторович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник відділу аналітичної та 

радіохімії  Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського, НАН України, м. 

Київ. 
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Бречка Наталія Михайлівна, старший науковий співробітник лабораторії фармакології 

Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 

України». Назва дисертації: «Роль сполучної тканини у формуванні гормонально обумовлених 

репродуктопатій у особин чоловічої статі (експериментальне дослідження)». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 64.564.01 Державної установи «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (61002, м. Харків, 

вул. Алчевських, 10; тел. (057)700-45-38). Науковий консультант: Бондаренко Володимир 

Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням патології статевих залоз 

Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 

України». Офіційні опоненти: Ковзун Олена Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи, завідувач лабораторії гормональної регуляції обміну речовин Державної 

установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; Турчина 

Світлана Ігорівна доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділенням 

ендокринології Державної установи «Інститут охорони здоров’я  дітей та підлітків НАМН України»; 

Тимошенко Ольга Павлівна доктор біологічних наук, професор, професор кафедри клінічної 

діагностики і клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії.  

 

 

Ляшенко Артем Володимирович, провідний науковий співробітник відділу іхтіології 

та гідробіології річкових систем Інституту гідробіології НАН України. Назва дисертації: 

«Бентосні безхребетні пониззя Дунаю». Шифр та назва спеціальності – 03.00.17 – 

гідробіологія. Спецрада Д 26.213.01 Інституту гідробіології НАН України (04210, м. Київ, 

пр. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81). Науковий консультант: Афанасьєв Сергій 

Олександрович, доктор біологічних наук, професор,  директор Інституту гідробіології НАН 

України. Офіційні опоненти: Бабко Роман Вікторович, доктор біологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу фауни та систематики безхребетних Інституту зоології імені І.І. 

Шмальгаузена НАН України; Лукашов Дмитро Володимирович, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри екології  та зоології Навчально-наукового центру 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Новіцький Роман Олександрович, доктор біологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. 

 

 

Гончаренко Ігор Вікторович, завідувач відділу екологічного моніторингу Державної 

установи "Інститут еволюційної екології НАН України". Назва дисертації: "Кількісні методи 

дослідження різноманітності, структури і антропогенної трансформації рослинності". Шифр 

та назва спеціальності – 03.00.05 – ботаніка. Спецрада Д 26.211.01 Інституту ботаніки 

ім. М.Г. Холодного НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; т. (044)234-40-41). 

Науковий консультант: Соломаха Володимир Андрійович, доктор біологічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник лабораторії агролісомеліорації та лісових 

екосистем Інституту агроекології і природокористування НААН України. Офіційні опоненти: 

Онищенко Віктор Алімович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник 

відділу систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 

НАН України; Булах Петро Євгенович, доктор біологічних наук, провідний науковий 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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співробітник Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України; Панченко 

Сергій Михайлович доктор біологічних наук, доцент, начальник науково-дослідного відділу 

Гетьманського національного природного парку Міністерства захисту довкілля і природних 

ресурсів України.  

 

 

Кириченко Ангеліна Миколаївна, в.о. завідувача лабораторії вірусів рослин Інституту 

мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України. Назва дисертації: 

«Патогенність, структурно-функціональна організація і геноміка монопартитних (+)РНК-

геномних вірусів рослин». Шифр та назва спеціальності – 03.00.06  вірусологія. Спецрада Д 

26.233.01 Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України (03143, 

Київ, вул. Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 294-66-99). Науковий консультант: 

Коваленко Олексій Григорович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник лабораторії вірусів рослин Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. 

Заболотного НАН України. Офіційні опоненти: Мельничук Максим Дмитрович, доктор 

біологічних наук, професор, віце-президент з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»; Шевченко Тетяна Петрівна, 

доктор біологічних наук, доцент, доцент кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Мулюкіна Ніна 

Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи 

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України. 

 

 

 

Бартащук Олексій Вацлавович, доцент кафедри мінералогії, петрографії та 

корисних копалин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Назва 

дисертації: «Геодинамічні умови нафтогазоносності Дніпровсько-Донецького палеорифту». 

Шифр та назва спеціальності – 04.00.01 – загальна та регіональна геологія. Спецрада 

Д 26.162.02 Інституту геологічних наук Національної академії наук України (01601, м. Київ, 

вул. О. Гончара 55б; тел. (044) 486-94-46). Науковий консультант: Суярко Василь 

Григорович, доктор геолог-мінералогічних наук,  професор, професор кафедри мінералогії, 

петрографії та корисних копалин Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

Офіційні опоненти: Азімов Олександр Тельманович, доктор геологічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу аерокосмічних досліджень Державної установи "Науковий 

центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук 

України"; Альохін Віктор Іванович, доктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

геології, розвідки та збагачення корисних копалин Донецького національного технічного 

університету; Лазарук Ярослав Григорович, доктор геолого-мінералогічних наук,  головний 

науковий співробітник відділу геології нафти і газу Інституту геології і геохімії горючих 

копалин НАН України. 

 

 

Коренькова Тетяна Валеріївна, доцент кафедри систем автоматичного управління та 

електропривода, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського. Назва дисертації: «Ефективні електромеханічні системи 

електрогідравлічних комплексів з моніторингом енергопроцесів у динамічних режимах». 

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

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-20-01). 

Науковий консультант: Загірняк Михайло Васильович,  доктор технічних наук, професор,  

ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Офіційні опоненти: Клепіков Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»; Мазуренко Леонід Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач відділу електромеханічних систем Інституту 

електродинаміки Національної академії наук України; Розен Віктор Петрович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними 

комплексами Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

Прус В’ячеслав В’ячеславович, доцент кафедри електричних машин та апаратів, 

кандидат технічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського. Назва дисертації: «Старіння електричних машин у ході тривалої 

експлуатації та ремонтів. Теорія і практика». Шифр та назва спеціальності – 05.09.01 – 

електричні машини й апарати. Спецрада Д 45.052.01 Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 

Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-20-01). Науковий консультант: Загірняк Михайло 

Васильович, доктор технічних наук, професор, ректор Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Офіційні опоненти: Мілих Володимир 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Електричні машини» 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Петрушин 

Віктор Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричних машин 

Одеського національного політехнічного університету; Ращепкін Анатолій Павлович, 

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу електромагнітних 

систем Інституту електродинаміки НАН України. 

 

 

Федоришин Роман Миронович, докторант кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій, Національний університет «Львівська політехніка». Назва 

дисертації: «Імпульсні регулятори нелінійних систем керування в тепловій енергетиці». Шифр 

та назва спеціальності: 05.13.07 – автоматизація процесів керування. Спецрада: Д 35.052.04 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,12; тел. 

(380-32)258-26-50). Науковий консультант: Пістун Євген Павлович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Пальчевський 

Богдан Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету;  

Максимов Максим Віталійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютерних технологій автоматизації Одеського національного політехнічного 

університету; Жученко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. 

 

 

Химко Ольга Мирославівна, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій, Національний університет «Львівська політехніка». Назва 
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дисертації: «Математичні  моделі, методи та алгоритми для автоматизації управління 

газотранспортними системами». Шифр та назва спеціальності − 05.13.07 – автоматизація 

процесів керування. Спецрада – Д 35.052.04 Національного університету «Львівська 

політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери,12; тел. (380-32)258-26-50). Науковий 

консультант: Чекурін Василь Феодосійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач відділу математичних проблем механiки неоднорідних тіл Інституту прикладних 

проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.  Офіційні опоненти: 

Горбійчук Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу; Безкоровайний Володимир Валентинович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри системотехніки Харківського національного 

університету радіоелектроніки; Тимченко Олександр Володимирович, доктор технічних 

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

Української академії друкарства. 

 

 

Грецьких Дмитро Вячеславович, доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та 

систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ) Харківського національного університету 

радіоелектроніки. Назва дисертації: «Розвиток теорії систем безпровідної передачі енергії». 

Шифр та назва спеціальності – 05.12.07 - антени та пристрої мікрохвильової техніки. Спецрада 

Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, 

пр. Науки, 14; т. (057)7021-016).  Науковий консультант: Лучанінов Анатолій Іванович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий спвробітник НДЧ 

Харківського національного університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Горобець 

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

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

Корнієнко Леонід Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізики 

та радіоелектроніки Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба; Крижановський Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, 

в. о. завідувача кафедри радіофізики та кібербезпеки Донецького національного університету 

імені Василя Стуса МОН України.  

 

 

Анненков Андрій Олександрович, доцент кафедри інженерної геодезії, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Теорія і практика 

застосування ГНСС-технологій в задачах геодезичного моніторингу інженерних споруд». 

Шифр та назва спеціальності – 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія. Спецрада 

Д 26.056.09 Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, 

Повітрофлотський проспект, 31; т. (044)249-72-51). Науковий консультант: Шульц Роман 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної геодезії 

Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Бурак 

Костянтин Омелянович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та 

землеустрою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; 

Куліковська Ольга Євгенівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри геодезії 

Криворізького національного університету; Уль Анна Володимирівна, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

 

http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000291
http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000291
http://vnu.edu.ua/uk
http://vnu.edu.ua/uk
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Батраченко Олександр Вікторович, доцент кафедри проектування харчових 

виробництв та верстатів нового покоління, Черкаський державний технологічний університет. 

Назва дисертації: «Науково-прикладні основи вдосконалення машин для подрібнення м’ясної 

сировини». Шифр та назва спеціальності – 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, 

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Спецрада Д 64.088.01 Харківського 

державного університету харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. 

(057) 336-89-79). Науковий консультант: Осипенко Василь Іванович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового 

покоління Черкаського державного технологічного університету. Офіційні опоненти: 

Терешкін Олег Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

готельного, ресторанного бізнесу та туризму Харківського державного університету 

харчування та торгівлі; Сухенко Владислав Юрійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Погребняк Андрій 

Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри транспортних систем та 

міжнародної логістики Університету митної справи та фінансів. 

 

 

Гудь Віктор Зіновійович, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Назва 

дисертації: «Механіко-технологічні основи розробки багатофункціональних секційних шнеків 

для зернового матеріалу». 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: Гевко Іван Богданович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя. Офіційні опоненти: Ловейкін Вячеслав Сергійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Дідух Володимир 

Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аграрної інженерії Луцького 

національного технічного університету; Аулін Віктор Васильович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського 

національного технічного університету.  

 

 

Бандура Валентина Миколаївна, професор кафедри готельно-ресторанної справи та 

туризму Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету. Назва дисертації: «Науково-практичне 

обґрунтування енергоефективних технологій переробки олійної сировини на основі 

механічних та електромагнітних інтенсифікаторів». Шифр та назва спеціальності – 05.18.12 – 

процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Спецрада 

Д 41.088.01 Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. 

Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант: Бурдо Олег Григорович, доктор 

технічних наук, професор кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, 

завідувач кафедри Одеської національної академії харчових технологій. Офіційні опоненти: 

Зав’ялов Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор кафедри процесів і 

апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій; Потапов 

Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри холодильної 

та торговельної техніки і прикладної механіки Харківського державного університету 
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харчування та торгівлі; Дячок Василь Володимирович, доктор технічних наук, професор 

кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Національного 

університету  «Львівська політехніка». 

 

Капустян Антоніна Іванівна, доцент кафедри харчової хімії та експертизи Одеської 

національної академії харчових технологій. Назва дисертації: «Наукові основи розробки 

технологій функціональних імунотропних інгредієнтів та харчових продуктів на основі 

сполук бактеріального походження». Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. 

Спецрада Д 41.088.01 Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, 

вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант: Черно Наталія Кирилівна, 

доктор технічних наук, професор кафедри харчової хімії та експертизи Одеської 

національної академії харчових технологій. Офіційні опоненти: Юкало Володимир 

Глібович, доктор біологічних наук, професор кафедри харчової біотехнології і хімії 

Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя; Науменко Оксана 

Василівна, доктор технічних наук, завідувач відділом технологій хліба та біотрансформації 

зернових продуктів Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 

України; Сімахіна Галина Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувачка 

кафедри технології оздоровчих продуктів Національного університету харчових технологій. 

 

 

Осадчук Петро Ігорович, доцент кафедри агроінженерії Одеського державного 

аграрного університету, м. Одеса. Назва дисертації: «Науково-технічні основи створення 

енергоефективного обладнання підвищення якості рослинних олій». Шифр та назва 

спеціальності – 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв. Спецрада 41.088.01 Одеської національної академії харчових 

технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант: 

Бурдо Олег Григорович, д.т.н, професор, завідувач кафедри процесів, обладнання та 

енергетичного менеджменту Одеської національної академії харчових технологій. Офіційні 

опоненти: Потапов Володимир Олексійович, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою 

холодильної та торгівельної техніки і прикладної механіки Харківського державного 

університету харчування та торгівлі; Паламарчук Ігор Павлович, д.т.н., професор, професор 

кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету 

біоресурсів і природокористування; Сабадаш Віра Василівна, д.т.н., доцент, професор 

кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету 

«Львівська політехніка». 

 

 

Берник Ірина Миколаївна, завідувачка кафедри харчових технологій та мікробіології, 

Вінницький національний аграрний університет. Назва дисертації: «Наукові основи 

вдосконалення технології і обладнання ультразвукової обробки дисперсних середовищ». 

Шифр та назва спеціальності – 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. Спецрада 

Д 26.002.05 Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). 

Науковий консультант: Луговський Олександр Федорович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Національного 

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

Офіційні опоненти: Вітенько Тетяна Миколаївна, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного 

технічного університету імені І. Пулюя; Зав’ялов Володимир Леонідович, доктор технічних 
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наук, професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Національного університету 

харчових технологій; Ляпощенко Олександр Олександрович, доктор технічних наук, 

професор кафедри хімічної інженерії Сумського державного університету. 

 

 

Донцова Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри технології неорганічних речовин, 

водоочищення та загальної хімічної технології, Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Металоксидні 

наноматеріали і нанокомпозити екологічного призначення». Шифр та назва спеціальності – 

05.17.01 – технологія неорганічних речовин. Спецрада Д 26.002.13 Національного технічного 

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

м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант: Астрелін Ігор 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, декан хіміко-технологічного факультету 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Суворін Олександр Вікторович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського 

національного університету  

ім. В. Даля; Верещак Віктор Григорович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет»; Малєтін Юрій Андрійович, доктор хімічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для 

акумулювання енергії Інституту сорбції та проблем ендоекології. 

 

 

Іваненко Олена Іванівна, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації: «Наукові основи зниження екологічних ризиків забруднення 

атмосферного повітря підприємствами вуглеграфітового виробництва». Шифр та назва 

спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 26.002.05 Національного технічного 

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

Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант: Гомеля Микола 

Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технології 

рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Зберовський 

Олександр Владиславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету; 

Іванюта Сергій Петрович, доктор технічних наук, головний консультант відділу технічної 

інфраструктури, енергетичної та екологічної безпеки Національного інституту стратегічних 

досліджень; Петрук Василь Григорович, доктор технічних наук, професор, директор 

Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного 

університету.   

  

 

Лоскутова Тетяна Володимирівна, доцент кафедри металознавства та термічної обробки, 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Формування багатокомпонентних покриттів за участю 

Тi, Сr, Аl  з бар’єрними шарами  на сталях, титанових та твердих сплавах». Шифр та назва 

спеціальності – 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. Спецрада Д 26.002.12 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
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Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант: 

Хижняк Віктор Гаврилович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

металознавства та термічної обробки Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Борисова 

Алла Лукінічна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

захисних покриттів №073 Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України; 

Панарін Валентин Євгенович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник 

відділу надпровідникової електроники №12 Інституту металофізики ім.Г.В. Курдюмова НАН 

України; Шипицин Сергій Якович, доктор технічних наук, завідувач відділу високоміцних 

конструкційних і спеціальних сталей Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН 

України. 

 

 

Макаринська Алла Василівна,  завідувач кафедри технології комбікормів і біопалива 

Одеської національної академії харчових технологій. Назва дисертації: «Науково-технічні 

основи удосконалення технології збагачення комбікормів біологічно активними речовинами». 

Шифр та назва спеціальності: 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і 

комбікормів, олійних і луб’яних культур. Спецрада  

Д 41.088.01 Одеської національної академії харчових технологій, МОН України (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, МОН України. Офіційні опоненти: Верещинський Олександр 

Павлович, доктор технічних наук, радник з науково-технічної політики та розвитку ТОВ 

«ОЛИС»; Дударєв Ігор Миколайович, доктор технічних наук, професор кафедри технологій 

і обладнання переробних виробництв, Луцький національний технічний університет, МОН 

України; Решетніченко Олександр Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор 

директор Навчально-наукового інституту біотехнології та аквакультури, Одеський державний 

аграрний університет, МОН України. 

 

 

Доценко Наталія Володимирівна, доцент кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві, Харківський національний університет міського господарства ім. 

О. М. Бекетова. Назва дисертації: «Методологія проектно-орієнтованого управління 

ресурсами формування адаптивних команд в мультипроектному середовищі». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.22 – управління проектами і програмами. Спецрада  Д 64.089.04  

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (61002, 

м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел.: (057) 706-15-37). Науковий консультант – 

Чумаченко Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного 

університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: Бушуєва Наталія 

Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління проектами 

Київського національного університету будівництва і архітектури;  Зачко Олег Богданович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного 

захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України; 

Молоканова Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління. 

 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Зубко Владислав Миколайович, завідувач кафедри тракторів, сільськогосподарських 

машин та транспортних технологій Сумського національного аграрного університету. Назва 

дисертації: «Концепція забезпечення якості механізованих агротехнологій». Шифр та назва 

спеціальності: 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». 

Спецрада Д 26.004.06 Національного університету біоресурсів і природокористування 

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

консультант: Пастухов Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри сільськогосподарських машин Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Войтюк Валерій 

Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу  

та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка Національного університету біоресурсів 

і природокористування України; Шейченко Віктор Олександрович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технологій та засобів механізації аграрного виробництва 

Полтавського державного аграрного університету; Волоха Микола Петрович, доктор 

технічних наук, завідувач лабораторії агроекомоніторингу, землеробства та діджиталізації 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук 

України. 

 

Ковальов Вячеслав Вікторович, доцент кафедри інженерної геології і геотехніки, 

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури». Назва дисертації: «Розвиток науково-методологічних основ організаційно-

технологічного проектування реконструкції промислових будівель зі зміною функціонального 

призначення». Шифр та назва спеціальності – 05.23.08 – технологія та організація 

промислового та цивільного будівництва. 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: Сєдін 

Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної 

геології і геотехніки Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури». Офіційні опоненти: Гончаренко Дмитро Федорович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології будівельного виробництва 

Харківського національного університету будівництва та архітектури; Менейлюк Олександр 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельного 

виробництва Одеської державної академії будівництва та архітектури; Тугай Олексій 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації і управління 

будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури. 

 

 

Коцюба Ірина Григорівна, завідувач кафедри екології, Державний університет 

«Житомирська політехніка». Назва дисертації: «Наукові засади формування системи 

управління поводження з твердими комунальними відходами об’єднаних територіальних 

громад». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 26.880.01 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, вул. 

Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий консультант: 

Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету. Офіційні 

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

екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного 

університету; Внукова Наталія Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Крусір 

https://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-remontu-mashyn-i-tehnologiyi-konstrukciynyh-materialiv
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Галина Всеволодівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та 

природоохоронних технологій Одеської національної академії харчових технологій. 

 

КРИВЕНКО Ольга Віталіївна, доцент кафедри архітектурних конструкцій. Київський 

національний університет будівництва i архітектури (м. Київ). Назва дисертації – 

«Структурно-параметричне моделювання висотних біокліматичних будівель». Шифр та назва 

спеціальності – 05.01.03 – технічна естетика. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.056.06. Назва 

установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Київський національний університет 

будівництва i архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 31; тел. (044) 

241-55-33. Науковий консультант: Плоский Віталій Олексійович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри архітектурних конструкцій (Київський національний університет 

будівництва i архітектури, МОН України, м. Київ); Офіційний опонент – Самойлович 

Валентин Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри дизайну 

середовища (Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 

Михайла Бойчука (м. Київ)); Пугачов Євген Валентинович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри основ архітектурного проєктування, конструювання та графіки 

(Національний університет водного господарювання та природокористування  (м. Рівне)); 

Колосніченко Олена Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

кафедри дизайну (Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ)). 

 

 

Кутний Богдан Андрійович, доцент кафедри будівництва та енергоефективних 

споруд Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Назва 

дисертації: «Розвиток теорії тепломасообмінних процесів при кристалізації та дисоціації 

газових гідратів». Шифр та назва спеціальності – 05.14.06 – технічна теплофізика та 

промислова теплоенергетика. Спецрада Д 64.180.02 Інституту проблем машинобудування ім. 

А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; тел. (0572)94-55-

14). Науковий консультант: Павленко Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри будівництва та енергоефективних споруд Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. Офіційні опоненти: Ганжа Антон 

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

енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Дешко Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кутовий Володимир 

Олександрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідной науковий 

співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». 

 

Магльована Тетяна В’ячеславівна, доцент кафедри фізико-хімічних основ розвитку 

та гасіння пожеж Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України. Назва дисертації: «Наукові основи 

використання гуанідинових сполук для підвищення екологічної безпеки життєдіяльності 

населення радіоактивно забруднених територій». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – 

екологічна безпека (технічні науки). Спецрада Д 26.880.01 Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління (03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 

35, корпус 2, тел. (044) 5949107). Науковий консультант: Долін Віктор Володимирович, 

доктор геологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної 

установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук 

України». Офіційні опоненти: Ващенко Володимир Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач НДР аероекології Національного авіаційного 
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університету; Яковлев Євген Олександрович, доктор технічних наук,  провідний науковий 

співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН 

України; Вамболь Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри 

безпеки життєдіяльності та права Харківського Національного технічного університету 

сільського господарства ім. Петра Василенка. 

 

Мяновська Яна Валеріївна, доцент кафедри теорії металургійних процесів та хімії 

Національної металургійної академії України. м. Дніпро Назва дисертації – «Наукові та  

технологічні засади залучення у металургійне виробництво техногенних матеріалів для 

розширення сировинної бази металургії » .Шифр та назва спеціальності – 05.16.02 – металургія 

чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Спецрада  Д 08.084.03 Національної 

металургійної академії України (49600, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 4; тел. (056)745-31-56). 

Науковий керівник – Пройдак Юрій Сергійович,  доктор технічних наук, професор, проректор 

з наукової роботи Національної металургійної академії України. Офіційні опоненти –  

Грищенко Сергій Георгійович, доктор технічних наук, професор, Генеральний директор 

Центру управління проектами в галузі видобутку та переробки металургійної сировини – ЦУП 

«Трансрудмет», м. Київ ; Сігарьов Євген Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри металургія чорних металів Дніпровського державного технічного 

університету; Лялюк Віталій Павлович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувуча 

кафедри металургійних технологій Навчально- наукового технологічного інституту 

Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг)  

 

Івасів Володимир Васильович, провідний науковий співробітник науково-дослідної 

теми ДБ-ММА при кафедрі технології органічних продуктів Національного університету 

«Львівська політехніка». Назва дисертації: «Теоретичні основи технологій гетерогенно-

каталітичного одержання акрилатних мономерів». Шифр та назва спеціальності - 05.17.04 – 

технологія продуктів органічного синтезу. Спецрада - Д 35.052.07 Національного університету 

«Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; т.(032)258-24-84). Науковий 

консультант: Піх Зорян Григорович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри 

технології органічних продуктів Національного університету "Львівська політехніка" МОН 

України. Офіційні опоненти: Кучмій Степан Ярославович, доктор хімічних наук, професор, 

завідувач відділу фотохімії Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України; 

Курта Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України; Глікіна 

Ірина Маратівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри хімічної інженерії та 

екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН 

України. 

 

Ловська Альона Олександрівна, доцент кафедри інженерії вагонів та якості 

продукції, Український державний університет залізничного транспорту. Назва дисертації: 

«Розвиток наукових основ розрахунків конструкцій вагонів шляхом урахування 

наднормованих режимів при експлуатації». Шифр та назва спеціальності – 05.22.07 – рухомий 

склад залізниць та тяга поїздів. Спецрада Д 64.820.04 Українського державного університету 

залізничного транспорту (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-85). 

Науковий консультант: Фомін Олексій Вікторович, доктор технічних наук, професор 

кафедри вагонів та вагонного господарства Державного університету інфраструктури та 

технологій. Офіційні опоненти: Капіца Михайло Іванович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри локомотивів Дніпровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Бейгул Олег Олексійович, доктор 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001102
http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000311
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технічних наук, професор, завідувач кафедри машинобудування Дніпровського державного 

технічного університету; Полянський Олександр Сергійович, доктор технічних наук, 

професор кафедри технології машинобудування і ремонту машин Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. 

 

 

Мурашко Олексій Володимирович, доцент кафедри залізобетонних конструкцій та 

транспортних споруд, Одеська державна академія будівництва та архітектури. Назва 

дисертації «Каркасні будівлі в сейсмічних районах, комплексне оцінювання сейсмостійкості». 

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

Д 41.085.01Одеської державної академії будівництва та архітектури (65029, м. Одеса, 

вул. Дідріхсона, 4; тел. (048)729-85-06). Науковий консультант: Дорофєєв Віталій 

Степанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Цивільна інженерія та 

архітектура» Одеського національного морського університету. Офіційні опоненти: Шмуклер 

Валерій Самуїлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних 

конструкцій Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова; Мар'єнков Микола Григорович, доктор технічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу автоматизації досліджень та сейсмостійкості будівель і споруд, 

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; 

Барабаш Марія Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

комп'ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету.  

 

Піпченко Олександр Дмитрович, завідувач кафедри безпеки морського судноводіння 

інституту післядипломної освіти “Центр підготовки та атестації плавскладу” Національного 

університету “Одеська морська академія”. Назва дисертації: “Розвиток теорії та практики 

управління ризиками при вирішенні комплексних навігаційних задач”. 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: Цимбал Миколай Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту навігації  Національного 

університету “Одеська морська академія”. Офіційні опоненти: Павленко Максим 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичного та 

програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба; Богом’я Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри технічних систем та процесів управління в судноводінні Державного 

університету інфраструктури та технологій; Тихонов Ілля Валентинович, доктор технічних 

наук, в.о.начальника Київської дільниці водних шляхів філії “Днопоглиблювальний флот” ДП 

“Адміністрація морських портів України”.  

 

Жила Семен Сергійович, завідувач кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем, 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 

інститут". Назва дисертації: «Статистичний синтез комбінованих високоточних та інформаційно 

збагачених когерентних і некогерентних зображень в багатоканальних мультиоглядових 

радіотехнічних та оптичних системах». Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та 

телевізійні системи. Спецрада Д  64.062.07 Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. 

(057) 788-48-41). Науковий консультант: Волосюк Валерій Костянтинович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційні 
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опоненти: Васюта Костянтин Станіславович, доктор технічних наук, професор, заступник 

начальника університету з навчальної роботи Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Шостко Ігор Світославович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного 

університету радіоелектроніки; Іванов Віктор Кузьмич, доктор технічних наук, начальник 

відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова 

Національної академії наук України. 

 

 

Тарахно Олена Віталіївна, начальник кафедри спеціальної хімії та хімічної технології 

факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту 

України. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ створення еластичних вогнезахисних 

покриттів по текстильних матеріалах». Шифр та назва спеціальності – 21.06.02 – пожежна 

безпека. Спецрада Д 64.707.01 Національного університету цивільного захисту України 

(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-69). Науковий консультант: 

Скородумова Ольга Борисівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології факультету оперативно-

рятувальних сил (Національний університет цивільного захисту України). Офіційні опоненти: 

Бєліков Анатолій Серафимович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

безпеки життєдіяльності (Придніпровська державна академія будівництва й архітектури); 

Жартовський Сергій Володимирович, доктор технічних наук, головний науковий 

співробітник науково-випробувального центру (Інститут державного управління та наукових 

досліджень з цивільного захисту); Данченко Юлія Михайлівна, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри загальної хімії (Харківський національний університет 

будівництва та архітектури). 

 

 

Шевченко Олександр Іванович, старший науковий співробітник відділу геомеханічних 

основ технологій відкритої розробки родовищ, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. 

Полякова НАН України. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ процесу віброударного 

зневоднення техногенної сировини гранулометричного складу, який змінюється». 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: Лапшин Євген Семенович, доктор технічних 

наук, провідний науковий співробітник відділу геодинамічних систем і вібраційних технологій  

Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. Офіційні опоненти: Полулях 

Олександр Данилович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник 

Відокремленого підрозділу «Укрндівуглезбагачення», Державного підприємства «НТЦ 

«Вуглеінновація» Міненерго України; Засельський Володимир Йосипович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри інжинірингу з галузевого машинобудування 

Технологічного інституту Державного університету економіки і технологій МОН України; 

Дзюба Анатолій Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної 

та комп’ютерної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

МОН України.  

 

 

Шехоркіна Світлана Євгеніївна, докторант Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Назва дисертації: «Наукові 

основи і методи розрахунку гібридних деревозалізобетонних багатоповерхових будівель». 
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Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада 

Д 08.085.02 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а; тел. (056) 746-00-

85). Науковий консультант: Савицький Микола Васильович, доктор технічних наук, 

професор, ректор Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури». Офіційні опоненти: Бліхарський Зіновій 

Ярославович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту будівництва та 

інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка»; Михайловський 

Денис Віталійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри металевих і дерев’яних 

конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури; Шмуклер 

Валерій Самуїлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних 

конструкцій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова. 

 

Голубек Олександр Вячеславович, доцент кафедри системи автоматизованого 

управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України. 

Назва дисертації: «Методи і математичні моделі комбінованого відводу великогабаритних 

об’єктів космічного сміття». Шифр та назва спеціальності – 05.13.03 – системи та процеси 

керування. Спецрада Д 08.051.15 Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-22). Науковий консультант: 

Дронь Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

проектування та конструкцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

МОН України. Офіційні опоненти: Фролов Валерій Федорович, доктор технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри екології Національного авіаційного університету МОН України; 

Хорошилов Сергій Вікторович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України; Успенський 

Валерій Борисович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерного 

моделювання процесів та систем Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» МОН України. 

 

Столбовий В’ячеслав Олександрович, начальник лабораторії розробки та 

дослідження інтенсивних іонно-плазмових технологій відділу інтенсивних вакуумно-

плазмових технологій, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України. Назва дисертації: «Фізико-технологічні основи формування 

багатошарових наноструктурних вакуумно-дугових покриттів на основі нітридів тугоплавких 

металів». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Спецрада Д 64.245.01 

Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України (61002, м. Харків, 

вул. Чернишевська 28, а/с 8812; т. (057) 700-41-11). Науковий консультант: Андреєв Анатолій 

Опанасович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу інтенсивних 

вакуумно-плазмових технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» НАН України. Офіційні опоненти: Старіков Вадим Володимирович, 

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технічної кріофізики Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України; Сисоєв Юрій 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної механіки, 

машинознавства та робото-механічних систем Національного аерокосмічного університету 

імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України; Тимофеєва 

Лариса Андріївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії вагонів та 

якості продукції Українського державного університету залізничного транспорту. 
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Лисаковський Валентин Володимирович, завідувач відділу монокристалів 

надтвердих матеріалів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Назва 

дисертації «Наукові засади високопродуктивного спрямованого вирощування структурно 

досконалих монокристалів алмазу типів Іb і IIa». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – 

матеріалознавство. Спецрада – Д 26.230.01 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля 

НАН України (04074, м. Київ-74, вул. Автозаводська, 2, т. (044) 468-86-32). Науковий 

консультант: Івахненко Сергій Олексійович, професор, доктор технічних наук, головний 

науковий співробітник відділу монокристалів надтвердих матеріалів Інституту надтвердих 

матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Офіційні опоненти: Волкогон Володимир 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії інструментального 

матеріалознавства Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; 

Лобода Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, декан інженерно-фізичного 

факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського» МОН України; Воронов Олексій Петрович, доктор технічних 

наук, провідний науковий співробітник відділу нелінійно-оптичних кристалів Інституту 

монокристалів НАН України. 

 

Бекетов Олександр Вадимович, завідувач кафедри фундаментальних і природничих 

дисциплін Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури». Назва дисертації: «Теоретичні основи формування субструктури 

переохолодженного аустеніту та механічних властивостей мікролегованих будівельних 

сталей». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 08.085.02 

Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а; тел. (056) 746-00-85). Науковий 

консультант: Большаков Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Офіційні опоненти: 

Бабаченко Олександр Іванович, доктор технічних наук, директор Інституту чорної 

металургії ім. З.І. Некрасова НАН України; Костін Валерій Анатолійович, доктор технічних 

наук, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічних досліджень матеріалів 

Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; Глушкова Діана Борисівна, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології металів та матеріалознавства 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет. 

 

 

Гапонова Оксана Петрівна, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і 

технології конструкційних матеріалів, Сумський державний університет. Назва дисертації: 

«Керування властивостями поверхонь стальних деталей електроіскровим легуванням у 

спеціальних технологічних середовищах». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – 

матеріалознавство. Спецрада Д.64.832.04 Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка (61002, м. Харків, 

вул. Алчевських, 44; тел. (057)700-38-88). Науковий консультант: Тарельник В’ячеслав 

Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу Сумського 

національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Скобло Тамара Семенівна, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва імені 

О.І. Сідашенка Харківського національного технічного університету сільського господарства імені 

Петра Василенка; Уманський Олександр Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділу матеріалознавства та інженерії високостійких поверхневих шарів Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України; Бриков Михайло 
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Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обладнання та технології 

зварювального виробництва Національного університету «Запорізька політехніка». 

 

Гусєва Юлія Юріївна, доцент кафедри управління проектами в міському господарстві 

і будівництві, Харківський національний університет міського господарства 

ім. О. М. Бекетова. Назва дисертації: «Методологія стейкхолдер-орієнтованого управління 

проектами та програмами регіонального розвитку». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – 

управління проектами і програмами. Спецрада  Д 64.089.04  Харківського національного 

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

Бажанова, 17; тел.: (057) 706-15-37). Науковий консультант, Чумаченко Ігор 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами 

в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського 

господарства ім. О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: Бушуєва Наталія Сергіївна, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри управління проектами Київського національного 

університету будівництва і архітектури;  Зачко Олег Богданович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України; Малєєва Ольга 

Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут». 

 

Дорогий Ярослав Юрійович, начальник управління супроводження програми 

інформатизації та нормативно-методичної діяльності Департаменту інформатизації, 

Міністерство внутрішніх справ України. Назва дисертації: «Методи підвищення ефективності 

процесів проектування критичної інформаційної інфраструктури». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 26.185.01 

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

вул. Генерала Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63). Науковий консультант: Мохор Володимир 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту проблем моделювання 

в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Офіційні опоненти: Мухін Вадим Євгенійович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного 

аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського»; Саченко Анатолій Олексійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Західноукраїнського 

національного університету; Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання Інституту проблем 

реєстрації інформації НАН України. 

 

Комар Мирослав Петрович, доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і 

управління, Західноукраїнський національний університет. Назва дисертації: «Методологічні 

основи інформаційної технології інтелектуального аналізу та обробки великих даних». Шифр 

та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 35.101.01 Української 

академії друкарства (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40). Науковий 

консультант: Саченко Анатолій Олексійович, доктор технічних наук, професор, в.о. 

завідувача кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Західноукраїнського 

національного університету. Офіційні опоненти: Тимченко Олександр Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій Української академії друкарства; Говорущенко Тетяна Олександрівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та системного 
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програмування Хмельницького національного університету; Корнага Ярослав Ігорович, 

доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри технічної кібернетики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Кучанський Олександр Юрійович, доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної 

інженерії Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України, 

м. Київ. Назва дисертації: «Методологія формування інформаційних просторів суб’єктів 

наукової діяльності у сталому розвитку закладів вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада – Д 26.056.01 Київського національного 

університету будівництва і архітектури МОН України. (03680, м. Київ-37, просп. 

Повітрофлотський, 31, (044) 241-55-07). Науковий консультант: Білощицький Андрій 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних 

технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, МОН України, 

м. Київ. Офіційні опоненти: Криворучко Олена Володимирівна, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки Київського 

національного торговельно-економічного університету МОН України; Корж Роман 

Орестович, доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка»; Антощук Світлана Григорівна, 

доктор технічних наук, професор, директор Інституту комп’ютерних систем Одеського 

національного політехнічного університету МОН України, м. Одеса.  

 

Швед Альона Володимирівна, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Назва дисертації: «Моделі і 

методи нормативної теорії синтезу інформаційних технологій в умовах наявності НЕ-факторів 

різної природи». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада 

Д 38.053.05 Чорноморського національного університету імені Петра Могили (54003, 

м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. (0512) 55-03-33). Науковий консультант: 

Коваленко Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії 

програмного забезпечення Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

Офіційні опоненти: Романенков Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Петров Костянтин 

Едуардович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних 

управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки; Захожай 

Олег Ігорович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри програмування та 

математики Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 

 

Терентьєв Олександр Миколайович, докторант Інституту телекомунікацій і 

глобального інформаційного простору Національної академії наук України.  Назва дисертації: 

"Моделі, методи та інформаційні технології прогнозування нелінійних нестаціонарних 

процесів в умовах невизначеності". Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні 

технології. Спецрада Д 26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору Національної академії наук України (03186, м.Київ, Чоколівський бульвар, 13; тел. 

(044) 245-87-97). Науковий консультант: Трофимчук Олександр Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору Національної академії наук України. Офіційні опоненти: Наконечний Олександр 

Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного 

аналізу та теорії прийняття  рішень Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Малахов Євгеній Валерійович,  доктор технічних наук, завідувач кафедри 
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математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова; Корабльов Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій і систем Харківського 

національного університету радіоелектроніки. 

 

Кононенко Ганна Андріївна, учений секретар Інституту чорної металургії ім. З.І. 

Некрасова НАН України. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ розробки хімічного 

складу та параметрів термічної обробки для підвищення довговічності залізничних коліс». 

Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 08.085.02 

Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а; тел. (056) 746-00-85). Науковий 

консультант: Бабаченко Олександр Іванович, доктор технічних наук, директор Інституту 

чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. Офіційні опоненти: Санін Анатолій 

Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Волчук Володимир 

Миколайович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри матеріалознавства та 

обробки матеріалів Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури»; Баглюк Геннадій Анатолійович, доктор технічних 

наук, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. 

Францевича НАН України. 

 

Немчука Олексія Олеговича, доцент кафедри підйомно-транспортні машини та 

інжиніринг портового технологічного обладнання, Одеського національного морського 

університету. Назва дисертації – «Визначення залишкової міцності розрахункових 

металоконструкцій портових кранів, працюючих в умовах наднормативної експлуатації»». 

Шифр та назва спеціальності – 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини. Шифр 

спеціалізованої вченої ради – Д 41.052.02  Одеського національного політехнічного 

університету (65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-81). Науковий консультант 

– Пустовий Віталій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

підйомно-транспортні машини та інжиніринг портового технологічного обладнання,  

Одеського національного морського університету. Офіційні опоненти: Назаренко Іван 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  машин і обладнання 

технологічних  процесів  Київського національного університету будівництва і  архітектури; 

Никифорчин Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-

механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, Суглобов Володимир Васильович, 

доктор технічних наук,  професор, завідувач кафедри піднімально-транспортних машин і 

деталей машин Приазовського державного технічного університету.  

 

Парусов Едуард Володимирович, завідувач відділу термічної обробки металу для 

машинобудування Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. Назва 

дисертації: «Розвиток наукових і технологічних основ керування структурою та 

властивостями сталей перлітного класу для елементів будівельних конструкцій високої 

міцності». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 08.085.02 

Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а; тел. (056) 746-00-85). Науковий 

консультант: Луценко Владислав Анатолійович, доктор технічних наук, провідний 
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науковий співробітник Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. Офіційні 

опоненти: Костін Валерій Анатолійович, доктор технічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу фізико-хімічних досліджень матеріалів Інституту електрозварювання ім. 

Є.О. Патона НАН України; Лаухін Дмитро Вячеславович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Державного вищого навчального 

закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Вакуленко Ігор 

Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної механіки та 

матеріалознавства Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна.  

Березос Володимир Олександрович, старший науковий співробітник,  Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Назва дисертації:  «Теорія і практика 

виробництва зливків високоміцних конструкційних сплавів на основі титану методом 

електронно-променевої плавки».   Шифр та назва спеціальності – 05.16.02 - Металургія 

чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Спецрада  Д 26.182.02  Інституту 

електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича 

11; тел. (044) 200-84-11). Науковий консультант: Ахонін Сергій Володимирович, доктор 

технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона  НАН України. Офіційні опоненти:  Фірстов Сергій 

Олексійович,  доктор фізико-математичних наук, професор,  заступник директора з наукової 

роботи Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; Грищенко 

Сергій Георгійович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача технологічної 

лабораторії збагачення мінеральної сировини Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка 

НАН України; Квасницька Юлія Георгіївна, доктор технічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу координації науково-дослідних робіт Фізико-технологічного інституту 

металів та сплавів НАН України. 

 

 

Гомон Святослав Святославович, докторант кафедри інжинірингу машинобудівних 

технологій, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Назва 

дисертації: «Поліпшення міцнісних та деформівних властивостей суцільної деревини та 

композиційних матеріалів на її основі».  Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка 

деформівного твердого тіла (технічні науки). Спецрада Д 58.052.01 Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 

56; тел.(0352)51-97-01). Науковий консультант: Ясній Петро Володимирович, доктор 

технічних наук, професор,  ректор Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя. Офіційні опоненти: Шваб'юк Василь Іванович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного 

технічного університету; Рудяк Юрій Аронович, доктор технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;  Грабар Іван Григорович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри процесів, машин та обладнання 

Поліського національного університету.  

 

 

Дацун Юрій Миколайович, доцент кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу, 

Український державний університет залізничного транспорту. Назва дисертації: «Розвиток 

наукових основ формування інтелектуалізованої системи ремонту локомотивів». Шифр та 

назва спеціальності – 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Спецрада Д 64.820.04 
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Українського державного університету залізничного транспорту (61050, м. Харків, майдан 

Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-85). Науковий консультант: Пузир Володимир Григорович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу 

Українського державного університету залізничного транспорту. Офіційні опоненти: Капіца 

Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри локомотивів 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна; Ткаченко Віктор Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри тягового рухомого складу залізниць Державного університету інфраструктури та 

технологій; Полянський Олександр Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри технологій машинобудування і ремонту машин Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. 

 

Коскіна Юлія Олексіївна, доцент кафедри експлуатації флоту і технології морських 

перевезень, Одеський національний морський університет. Назва дисертації: «Розвиток 

теоретичних основ організації і управління змішаними перевезеннями масових вантажів за 

участю флоту». Шифр та назва спеціальності – 05.22.01 – транспортні системи. Спецрада Д 

64.820.04 Українського державного університету залізничного транспорту (61050, м. Харків, 

майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-85). Науковий консультант: Шибаєв Олександр 

Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації флоту і 

технології морських перевезень Одеського національного морського університету. Офіційні 

опоненти: Козаченко Дмитро Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри управління експлуатаційною роботою Дніпровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Шраменко Наталя Юріївна, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри транспортних технологій і логістики 

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка; Мацюк Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

технологій транспорту та управління процесами перевезень Державного університету 

інфраструктури та технологій. 

 

Костановський Валерій Вікторович, начальник науково-дослідного відділу надійності 

та стандартизації Державного підприємства «НДІ «Квант». Назва дисертації: «Методологія 

підвищення ефективності технічного обслуговування  активних фазованих антенних решіток 

радіолокаційних станцій». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – Експлуатація та ремонт 

засобів транспорту. Спецрада  Д 26.062.03 Національного авіаційного університету (03058, м. 

Київ, просп. Любомира Гузара, 1, тел. 497-51-51). Науковий консультант: Мачалін Ігор 

Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних та 

радіотехнічних систем Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: 

Петрашевський Олег Львович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

аеропортів Національного транспортного університету;  Богом’я Володимир Іванович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технічних систем процесів управління в 

судноводінні Державного університету інфраструктури та технологій; Машков Олег 

Альбертович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Державної 

екологічної академії післядипломної освіти та управління. 

 

Петров Ігор Михайлович, професор кафедри морських перевезень Національного 

університету “Одеська морська академія”. Назва дисертації: “Теоретичні основи експлуатації 

засобів морського транспорту у сервісних ергатичних системах”. Шифр та назва спеціальності 

– 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 41.106.01 Національного 

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

http://diit.edu.ua/faculty/meh/kafedra/loc/sostav/personal_page/94
http://diit.edu.ua/faculty/meh/kafedra/loc/sostav/personal_page/94
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тел. (048) 793-16-72). Науковий консультант: Цимбал Миколай Миколайович, доктор 

технічних наук,  професор,  директор навчально-наукового інституту навігації Національного 

університету “Одеська морська академія”. Офіційні опоненти: Грищук Ігор Валерійович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри суднових енергетичних установок 

Херсонської державної морської академії; Дакі Олена Анатоліївна, доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри судноводіння та експлуатації технічних систем на водному 

транспорті, директор Дунайського інституту водного транспорту Державного університету 

інфраструктури та технологій; Козаченко Дмитро Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри управління експлуатаційною роботою Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.  

 

Барилко Сергій Віталійович, доцент кафедри компʼютерно-інтегрованих технологій та 

вимірювальної техніки, Київський національний університет технологій та дизайну. Назва 

дисертації: «Методологія побудови комп’ютеризованих систем контролю технологічних 

параметрів текстильних матеріалів». 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: Здоренко Валерій Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри компʼютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського 

національного університету технологій та дизайну. Офіційні опоненти: Гальченко 

Володимир Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри приладобудування, 

мехатроніки та комп’ютеризованих технологій Черкаського державного технологічного 

університету; Кучерук Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного 

університету; Куц Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

приладів і систем неруйнівного контролю Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (м. Київ). 

 

Волянська Яна Богданівна, доцент кафедри електричної інженерії суднових та 

роботизованих комплексів Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. Назва дисертації: "Методологія підвищення ефективності експлуатації 

електрорушійних комплексів багатоцільових автономних плавальних апаратів". Шифр та 

назва спеціальності: 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада 

Д 26.110.01 Державного університету інфраструктури та технологій (04071, м. Київ, вул. 

Кирилівська, 9; тел. (044) 463-74-70). Науковий консультант: Онищенко Олег Анатолійович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технічної експлуатації флоту 

Національного університету "Одеська Морська Академія". Офіційні опоненти: Мачалін Ігор 

Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних та 

радіотехнічних систем Національного авіаційного університету; Фомін Олексій Вікторович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри вагонів та вагонного господарства 

Державного університету інфраструктури та технологій; Яровенко Володимир 

Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації суднового 

електрообладнання та засобів автоматики Одеського національного морського університету.  

 

Ахрамович Володимир Миколайович, доцент кафедри систем інформаційного та 

кібернетичного захисту, Державний університет телекомунікацій. Назва дисертації: 

«Методологічні основи захисту інформації в соціальних мережах». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.21 – системи захисту інформації. Спецрада Д 26.861.06 Державного 

університету телекомунікацій (03110, м. Київ, вул. Солом’янська 7; тел. (044) 249-25-88). 
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Науковий консультант: Лаптєв Олександр Анатолійович, доктор технічних наук,  професор 

кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту Державного університету 

телекомунікацій. Офіційні опоненти: Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформаційних технологій Одеського державного екологічного 

університету; Опірський Іван Романович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка»; Євсеєв Сергій 

Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кібербезпеки та інформаційних 

технологій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, 

Міністерство освіти і науки України.   

 

 

Боровік Павло Володимирович, доцент кафедри машинобудування та прикладної 

механіки, Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Назва 

дисертації: «Розвиток теоретичних основ та вдосконалення технології і обладнання процесів 

операцій розділення в прокатному виробництві». Шифр та назва спеціальності – 05.03.05 – 

процеси та машини обробки тиском. Спецрада Д 12.105.01 Донбаської державної 

машинобудівної академії (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна. 72, тел. (0626) 41-80-29). 

Науковий консультант: Грибков Едуард Петрович, доктор технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри автоматизованих металургійних машин і обладнання Донбаської державної 

машинобудівної академії. Офіційні опоненти: Іщенко Анатолій Олексійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри «Механічне обладнання заводів чорної 

металургії» Приазовського державного технічного університету; Грушко Олександр 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри «Опір матеріалів 

та прикладна механіка» Вінницького національного технічного університету; Тараненко 

Михайло Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобілів та 

транспортної інфраструктури Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського "Харківський авіаційний інститут".  

 

Пилипчук Марія Іванівна, доцент, професор кафедри деревообробного обладнання 

та інструментів Національного лісотехнічного університету України. Назва дисертації: 

“Розвиток науково-технічних основ забезпечування точності обробляння деревини на 

верстатах”. Шифр та назва спеціальності – 05.05.04 –машини для земляних, дорожніх і 

лісотехнічних робіт. Спецрада  Д 35.072.03 Національного  лісотехнічного  університету 

України (79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103; т. (032) 239-27-57). Науковий консультант:  

Шостак Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

деревообробного обладнання та інструментів Національного лісотехнічного університету 

України. Офіційні опоненти: Грицай Ігор Євгенович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри роботизації та інтегрованих технологій машинобудування Національного 

університету «Львівська політехніка»; Кузнєцов Юрій Миколайович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри конструювання машин Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний інститут імені  Ігоря Сікорського"; Луців 

Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструювання 

верстатів, інструментів та машин Тернопільського державного технічного університету  імені 

Івана Пулюя. 

 

Поліщук Олександр Дмитрович, старший науковий співробітник лабораторії 

моделювання та оптимізації складних систем, Інститут прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Назва дисертації: «Моделі та методи 

комплексного оцінювання складних мережевих та ієрархічно-мережевих систем». Шифр та 
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назва спеціальності – 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Спецрада 

Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

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

Яджак Михайло Степанович, доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії 

моделювання та оптимізації складних систем Інституту прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Офіційні опоненти: Сеньо Петро 

Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного 

моделювання соціально-економічних процесів Львівського національного університету ім. І. 

Франка; Недашківська Надія Іванівна, доктор технічних наук, доцент кафедри 

математичних методів системного аналізу Інституту прикладного системного аналізу 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; Андрущак Ігор Євгенович, доктор технічних наук, професор, декан 

факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права Луцького національного технічного 

університету. 

 

Пукас Андрій Васильович, завідувач кафедри комп’ютерних наук, Західноукраїнський 

національний університет. Назва дисертації: «Методи та засоби побудови математичних 

моделей характеристик складних об’єктів в умовах інтервальної невизначеності». Шифр та 

назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 

Спецрада Д 35.052.05 Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, 

вул. С. Бандери, 12; тел. (032)258-24-84). Науковий консультант: Дивак Микола Петрович, 

доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій 

Західноукраїнського національного університету. Офіційні опоненти: Лупенко Сергій 

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем та 

мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Гребеннік 

Ігор Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системотехніки 

Харківського національного університету радіоелектроніки; Мороз Борис Іванович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».  

 

Борак Костянтин Вікторович, заступник директора з навчальної роботи 

Житомирського агротехнічного коледжу Міністерства освіти і науки України. Назва 

дисертації: «Комплексний підхід підвищення довговічності та зносостійкості робочих органів 

ґрунтообробних машин». Шифр та назва спеціальності: 05.05.11 «Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва». Спецрада Д 26.004.06 Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.: 

(044) 527-82-28). Науковий консультант: Дворук Володимир Іванович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри загальної та прикладної фізики Національного авіаційного 

університету. Офіційні опоненти: Головач Іван Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри механіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Журавель Дмитро Павлович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технічного сервісу та систем в АПК Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; Алфьоров Олексій Ігорович, 

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри  

експлуатації, надійності, міцності та будівництва імені В. Я. Аніловича Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

 

Поночовний Юрій Леонідович, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, 
Полтавська державна аграрна академія. Назва дисертації: «Методологічні основи та 
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інформаційні технології забезпечення гарантоздатності інформаційно-керуючих систем з 
багатоцільовим обслуговуванням». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні 
технології. Спецрада Д 64.050.07 Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-60-25). Науковий 
консультант: Харченко Вячеслав Сергійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: 
Каргін Анатолій Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
інформаційних технологій Українського державного університету залізничного транспорту; 
Маєвський Дмитро Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
електромеханічної інженерії Одеського національного політехнічного університету; 
Шматков Сергій Ігорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 
та прикладної системотехніки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

 

Єгоров Віктор Богданович, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і 

робототехнічних систем Одеської національної академії харчових технологій. Назва 

дисертації: «Інноваційне автоматизоване управління процесами виробництва комбікормів: 

нові канали інформації, стабілізація якості». Шифр та назва спеціальності: 05.13.07 

«Автоматизація процесів керування». Спецрада Д 26.004.07 Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15;  

тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант: Хобін Віктор Андрійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних 

систем Одеської національної академії харчових технологій. Офіційні опоненти: Волков 

Віктор Едуардович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 

механіки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Осадчий Сергій 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих 

процесів Центральноукраїнського національного технічного університету; Жученко 

Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічних  

та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

 

Міщенко Юрій Григорович, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії, Сумський національний аграрний університет. Назва дисертації: «Обґрунтування 

ефективності елементів органічного землеробства  Лівобережного Лісостепу». Шифр та назва 

спеціальності – 06.01.01 – загальне землеробство. Спецрада Д 08.804.02 Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; 

тел. (056) 373-70-36). Науковий консультант: Харченко Олег Васильович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії Сумського національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Цилюрик 

Олександр Іванович, доктор сільськогосподарсьских наук, завідувач кафедри рослинництва 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету; Малярчук Микола 

Петрович, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інститут 

зрошуваного землеробства НААН України; Марковська Олена Євгеніївна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, в.о. завідувача кафедри ботаніки та захисту рослин 

Херсонського державного аграрно-економічного університету. 

 

Ковальова Ірина Анатоліївна, директор Національного наукового центру «Інститут 

виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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Назва дисертації: «Селекційно-генетичні, екологічні та технологічні принципи формування 

регіональних сортиментів винограду в Україні». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – 

селекція і насінництво. Спецрада Д 67.379.01 при Інституті зрошуваного землеробства НААН 

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

Мулюкіна Ніна Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з 

наукової роботи Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. 

В. Є. Таїрова». Офіційні опоненти: Заморський Володимир Васильович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри плодівництва і виноградарства 

Уманського національного університету садівництва Міністерства освіти і науки України; 

Кондратенко Тетяна Єгорівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор 

кафедри садівництва ім. професора В. Л. Симиренка Національного університету біоресурсів 

і природокористування Міністерства освіти і науки України; Балашова Галина 

Станіславівна, доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу біотехнології, овочевих 

культур та картоплі Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних 

наук. 

 

Панфілова Антоніна Вікторівна, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового 

господарства Миколаївського національного аграрного університету. Назва дисертації: 

«Агроекологічне обґрунтування технологій вирощування пшениці озимої та ячменю ярого за 

різних систем живлення в умовах Південного Степу України». Шифр та назва спеціальності: 

06.01.09 – рослинництво. Спецрада Д 67.830.01  Херсонського державного аграрно-

економічного університету (73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; тел. (0552) 41-62-16). 

Науковий консультант: Гамаюнова Валентина Василівна, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрію Миколаївського 

національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Щербаков Віктор Якович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри польових і овочевих 

культур Одеського державного аграрного університету;  Коковіхін Сергій Васильович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту зрошуваного землеробства НААН; Єременко Оксана Анатоліївна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

 

Солоха Максим Олександрович, завідувач лабораторії інструментальних методів 

досліджень грунтів, стандартизації і метрології, Національний науковий центр «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Назва дисертації: «Наукові основи 

забезпечення аеромоніторингу грунтових ресурсів України». 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: Балюк Святослав 

Антонович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Національного 

наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Офіційні 

опоненти: Дегтярьов Василь Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва; Тараріко Олександр Григорович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу радіоекології 

і дистанційного зондування ландшафтів Інституту агроекології та природокористування 

НААН; Балаєв Анатолій Джалілович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри грунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К. Шикули Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 
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Жданович Олеся Петрівна, асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх 

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

«Візантійська імперія і варварський світ у Менандра Протектора». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада Д 26.001.01 Київського національного 

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

64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Ставнюк Віктор Володимирович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків 

Київського національного університету мені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Гаврилюк 

Надія Оксентіївна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту 

археології НАН України; Петречко Олег Михайлович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка; Черкас Борис Володимирович, 

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН 

України. 

 

Любчик Ігор Дмитрович, доцент кафедри українознавства і філософії Івано-

Франківського національного медичного університету. Назва дисертації «Лемківщина та 

лемки в новітній історії Центрально-Східної Європи: суспільно-політичні дискурси». Шифр 

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

Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту 

народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел.(032)270-70-22). 

Науковий консультант: Литвин Микола Романович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач відділу «Центр дослідження українсько-польських відносин» Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Офіційні опоненти: Давидюк Руслана 

Петрівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Рівненського 

державного гуманітарного університету; Жерноклеєв Олег Станіславович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»; Кудряченко Андрій Іванович, доктор 

історичних наук, професор, директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». 

 

Шаповал Андрій Іванович, завідувач відділу археографії Інституту архівознавства 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Назва дисертації: “Володимир 

Миколайович Перетц (1870–1935) як вчений-українознавець, археограф, бібліограф, бібліофіл 

та дослідник рукописних і книжкових пам’яток”. Шифр та назва спеціальності – 27.00.03 – 

книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Спецрада Д 26.165.01 Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського (03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3, тел. (044) 524-

81-04). Науковий консультант: Дубровіна Любов Андріївна, доктор історичних наук, професор, 

генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Офіційні 

опоненти: Даниленко Віктор Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України; 

Палієнко Марина Геннадіївна, доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри 

архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Новальська Тетяна Василівна, доктор історичних 

наук, професор, завідувачка кафедри інформаційних технологій Київського національного 

університету культури і мистецтв. 

 

Магась В’ячеслав Олегович, доцент кафедри суспільних наук Житомирського 

військового інституту імені С. П. Корольова. Назва дисертації — «Громадсько-політичні 

організації і влада в підросійській Україні (1905 р. – лютий 1917 р.)». Шифр та назва 
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спеціальності — 07.00.01 — історія України. Шифр спеціалізованої вченої ради: Д 71.053.01 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (32300, м. Кам’янець-

Подільський, вул. Огієнка, 61; тел. (03849) 3-05-13). Науковий консультант: Федьков 

Олександр Миколайович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Офіційні опоненти: Корновенко Сергій 

Валерійович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький); 

Кудінов Дмитро Валерійович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. 

 

Висовень Оксана Іванівна, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних 

історичних дисциплін,  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». Назва дисертації: «Громади Євангельських християн-

баптистів радянської України в політичних, соціокультурних вимірах тоталітарної доби (40-

80-і рр. ХХ ст.)». 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: Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, 

ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Офіційні опоненти: Бондарчук Петро Миколайович, доктор історичних наук, 

провідний науковий співробітник відділу історії України другої половини XX століття 

Інституту історії України НАН України; Ластовський Валерій Васильович, доктор 

історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Київського 

національного університету культури та мистецтв; Михайлуца Микола Іванович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних 

дисциплін Одеського національного морського університету.  

 

Бондаренко Олександр Володимирович, доцент кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного 

університету. Назва дисертації: «Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах 

Наддніпрянської України в 1785–1917 рр.: історіографія». 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: 

Великочий Володимир Степанович, доктор історичних наук, професор, декан факультету 

туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 

Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Циганенко Лілія Федорівна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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Пилипчук Оксана Олегівна, старший викладач кафедри філософії та історії науки і 

техніки, Державний університет інфраструктури та технологій МОН України. Назва 

дисертації: «Київське юридичне товариство (1877–1919): організаційні засади, наукова та 

культурно-просвітницька діяльність». Шифр та назва спеціальності – 07.00.07 – історія науки 

й техніки. Спецрада Д 26.189.02 Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії 

науки ім. Г.М. Доброва HAH України (01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60, тел. 

(044)486-95-91). Науковий консультант: Стрелко Олег Григорович, доктор історичних наук, 

професор, професор кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень 

Державного університету інфраструктури та технологій МОН України. Офіційні опоненти: 

Дацків Ігор Богданович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних 

відносин та дипломатії Західноукраїнського національного університету МОН України; 

Коробченко Ангеліна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького МОН України; Литвинко Алла Степанівна, 

доктор історичних наук,  провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України».  

 

Яблонський Василь Миколайович,  радник при  дирекції   Національного інституту 

стратегічних досліджень (м. Київ). Назва дисертації — “Діяльність Державного центру УНР 

в екзилі (1920-1992 рр.)”.  Шифр та назва спеціальності — 07.00.01 —  історія України. Шифр 

спеціалізованої вченої ради — Д 26.235.01 Інституту історії України НАН України (01001, 

Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). Науковий консультант: Верстюк 

Владислав    Федорович, доктор історичних наук, професор,  завідувач відділу історії 

Української революції (1917-1921 рр.)  Інституту історії України НАН України. Офіційні  

опоненти: Андрусишин Богдан Іванович, доктор історичних наук, професор, декан 

факультету політології та права Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова; Завальнюк Олександр Михайлович, доктор історичних наук, 

професор,  професор кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного 

університету імені І. Огієнка;  Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 

Денисенко Вадим Ігорович, докторант Запорізького національного університету. 

Назва дисертації: «Формування та функціонування в Україні політичного режиму Віктора 

Януковича (2010–2014 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. 

Спецрада Д 17.051.01 Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 66; тел. (061)764-45-46). Науковий консультант: Фролов Микола 

Олександрович, доктор історичних наук, професор, ректор (Запорізький національний 

університет). Офіційні опоненти: Кульчицький Станіслав Владиславович, доктор 

історичних наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут історії України НАН 

України), Іваненко Валентин Васильович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри східноєвропейської історії (Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара), Бородін Євгеній Іванович, доктор історичних наук, професор, перший заступник 

директора (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України). 

 

 

Лисенко Майя Станіславівна, доцент кафедри історії і культурології Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Назва дисертації: 

«Сільськогосподарські товариства українських губерній Російської імперії в модернізаційних 
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процесах (1861–1917 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. 

Спецрада Д 17.051.01 Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 66; тел. (061)764-45-46). Науковий консультант: Чорний Дмитро 

Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства 

(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Офіційні опоненти: Венгерська 

Вікторія Олексіївна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України 

(Житомирський державний університет імені І. Франка), Дегтярьов Сергій Іванович,  доктор 

історичних наук, професор,  завідувач кафедри історії Навчально-наукового інституту права 

(Сумський державний університет), Турченко Галина Федорівна, доктор історичних наук, 

професор, професор кафедри історії України (Запорізький національний університет). 

 

 

 

 

 

Жигалкевич Жанна Михайлівна, доцент кафедри менеджменту, Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Назва дисертації: «Програмно-цільовий розвиток квазіінтеграційних структур взаємодіючих 

підприємств машинобудування». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.002.23 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий 

консультант: Солнцев Сергій Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Ганущак-

Єфіменко Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

та інноваційної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну; 

Пєтухова Ольга Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу Національного університету харчових технологій; Філлипова Світлана 

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

інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.  

 

Бугріменко Роман Михайлович, доцент кафедри економіки та управління Харківського 

державного університету харчування та торгівлі. Назва дисертації: «Інфраструктурний 

розвиток мережі роздрібної торгівлі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.088.02 

Харківського державного університету харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. 

Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант: Гросул Вікторія Анатоліївна, 

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

державного університету харчування та торгівлі. Офіційні опоненти: Ільченко Наталія 

Борисівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри торговельного 

підприємництва та логістики Київського національного торговельно-економічного 

університету; Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва Вищого навчального закладу «Університет 

імені Альфреда Нобеля»; Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

Ганський Володимир Олександрович, доцент кафедри економіки управління Інституту 

підприємницької діяльності Республіки Білорусь. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні 

основи управління ресурсами спадщини в системі національної економіки». Шифр та назва 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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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: Флейчук Марія 

Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. Гжицького. 

Офіційні опоненти: Мельник Мар’яна Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач відділу просторового розвитку Державної установи «Інститут регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; Проскуріна Марія Олегівна, доктор 

економічних наук, доцент, доцент кафедри івент-менеджменту, фешн та шоу-бізнесу 

Київського університету культури; Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

 

Гончаренко Михайло Федорович, ректор Приватного акціонерного товариства «Вищий 

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

«Теоретико-методологічні засади сталого просторового розвитку регіонів України». Шифр та 

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

Д 52.051.06 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (01135, м. Київ, 

вул. Джона Маккейна 33, (044) 529 05-16). Науковий консультант: Дацій Олександр Іванович, 

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

справи Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом». Офіційні опоненти: Чечетова Наталія Федорівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та економіки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Захарченко Володимир 

Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного 

університету; Бухаріна Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного 

університету. 

 

Громова Ольга Євгеніївна, доцент кафедри маркетингу та реклами Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету. Назва дисертації: «Формування маркетингового стратегічного управління 

конкурентоздатністю підприємства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 70.052.01 

Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; 

тел. (0382) 72–64–35). Науковий консультант: Нижник Віктор Михайлович, доктор 

економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-

педагогічної роботи Хмельницького національного університету. Офіційні опоненти: 

Метеленко Наталя Георгіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Запорізького національного 

університету; Райко Діана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»; Храпкіна Валентина Валентинівна, 

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

Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

Дацко Олеся Ігорівна, доцент кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної 

академії мистецтв. Назва дисертації: «Забезпечення економічної безпеки України: соціально-

гуманітарний вимір». 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 
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консультант: Мокій Анатолій Іванович, доктор економічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу регіональної економічної політики Державної установи 

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

Августин Руслан Ростиславович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного 

університету; Мойсеєнко Ірина Павлівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів та обліку Львівського державного університету внутрішніх справ МВС 

України; Ходжаян Аліна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

Дзюбенко Олександр Миколайович, начальник Черкаського обласного управління 

лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України. Назва 

дисертації: «Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового сектору України». 

Шифр та назва спеціальності: 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. Спецрада Д 26.004.20 Національного університету біоресурсів і 

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

Науковий консультант: Карпук Анатолій Іванович, доктор економічних наук, професор, 

директор Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природо-

користування України «Боярська лісова дослідна станція»; Офіційні опоненти: Дребот Оксана 

Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу інституціонального 

забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН; 

Дубас Ростислав Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

управління та адміністрування Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна»; Сундук Анатолій Миколайович, доктор 

економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем економіки 

земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку Національної академії наук України». 

 

Думанська Катерина Сергіївна, доцент кафедри економіки підприємства та 

підприємництва Хмельницького національного університету. Назва дисертації: «Стратегізація 

корпоративного управління промисловими компаніями за умов глобалізації». Шифр та назва 

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

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

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

Олівер Олексійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і 

торговельного підприємництва Хмельницького національного університету. Офіційні 

опоненти: Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету 

«Львівська політехніка»; Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, 

професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського 

національного політехнічного університету; Гарафонова Ольга Іванівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана».  

 

Дюк Анна Андріївна, доцент кафедри економіки факультету економіки та 

підприємництва Вінницького національного аграрного університету. Назва дисертації: 

«Розвиток та організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі: теорія, 

методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада: Д 05.854.03 Вінницького 
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національного аграрного університету (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 460003). 

Науковий консультант: Калетнік Григорій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел 

енергії Вінницького національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Малік 

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

відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового 

центру «Інститут аграрної економіки»; Шеленко Діана Іванівна, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

Лункіна Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного університету.  

 

Залуцька Христина Ярославівна, доцент кафедри економіки підприємства та 

інвестицій Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: 

«Управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах 

неотехнологічного відтворення». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 

(032) 258-22-10). Науковий консультант: Прохорова Вікторія Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Української 

інженерно-педагогічної академії. Офіційні опоненти: Ареф’єва Олена Володимирівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту 

Національного авіаційного університету; Гораль Ліліана Тарасівна, доктор економічних 

наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу; Хаустова Вікторія Євгенівна, доктор економічних наук, 

професор, в.о. заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку НАН України. 

 

Кобилянська Алла Валеріївна, професор кафедри агрологістики та управління 

ланцюгами постачань Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка. Назва дисертації: «Мережеві режими врядування в 

глобальній економіці». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 26.001.02 Київського національного 

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

31-41). Науковий консультант: Бураковський Ігор Валентинович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-

Могилянська Академія». Офіційні опоненти: Сіденко Володимир Романович, доктор 

економічних наук, професор, науковий консультант з економічних питань Громадської 

організації «Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра 

Разумкова»; Зварич Роман Євгенович, доктор економічних наук, професор, в. о. завідувача 

кафедри міжнародних економічних відносин Західноукраїнського національного університету; 

Резнікова Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

Лібанова Елла Марленівна, академік-секретар відділення економіки НАН України з 

продовженням виконання обов’язків директора Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Назва дисертації у вигляді опублікованої монографії: 

«Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 
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Спецрада Д 26.006.03 Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

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

(044) 456-98-73). Офіційні опоненти: Міщук Галина Юріївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету 

водного господарства та природокористування (м. Рівне); Семів Любов Казимирівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та соціального забезпечення 

Навчально-наукового інституту економічних та соціальних відносин Університету банківської 

справи (м. Львів); Шаульська Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Лісовська Лідія Степанівна, доцент кафедри менеджменту організацій, Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Економічне оцінювання та розвиток 

систем взаємодії в інноваційних процесах». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 35.075.03 Луцького національного 

технічного університету (43018, м. Луцьк, Волинська обл. вул. Львівська, 75; тел. (0332) 74-61-

03). Науковий консультант: Лютак Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного 

університету. Офіційні опоненти: Сторонянська Ірина Зеновіївна, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН України»; Забарна Елеонора Миколаївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком 

Одеського національного політехнічного університету; Буднікевич Ірина Михайлівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального 

розвитку Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича. 

 

Ломоносова Оксана Едуардівна, завідувач кафедри економіки Херсонської філії 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Назва дисертації: 

«Адаптація закладів вищої освіти України до змін зовнішнього середовища: теорія, 

методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05 Херсонського 

національного технічного університету (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; т. (0552) 32-

69-10). Науковий консультант: Савіна Галина Григорівна, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Херсонського національного 

технічного університету. Офіційні опоненти: Анісімова Ольга Миколаївна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця); Гарафонова Ольга Іванівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; Тюхтенко Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Херсонського державного університету. 

 

 Мяновська Яна Валеріївна, доцент кафедри теорії металургійних процесів та хімії 

Національної металургійної академії України. м. Дніпро Назва дисертації: «Наукові та  

технологічні засади залучення у металургійне виробництво техногенних матеріалів для 

розширення сировинної бази металургії». Шифр та назва спеціальності – 05.16.02 – металургія 

чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Спецрада  Д 08.084.03 Національної 

металургійної академії України (49600, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 4; тел. (056)745-31-56). 

Науковий керівник – Пройдак Юрій Сергійович,  доктор технічних наук, професор, проректор 

з наукової роботи Національної металургійної академії України. Офіційні опоненти:  

Грищенко Сергій Георгійович, доктор технічних наук, професор, Генеральний директор 

Центру управління проектами в галузі видобутку та переробки металургійної сировини – ЦУП 

https://opu.ua/kaf-esuir
https://opu.ua/
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«Трансрудмет», м. Київ ; Сігарьов Євген Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри металургія чорних металів Дніпровського державного технічного 

університету; Лялюк Віталій Павлович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувуча 

кафедри металургійних технологій Навчально- наукового технологічного інституту 

Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг)  

 

 

Макаренко Сергій Миколайович, доцент кафедри економіки, менеджменту та 

адміністрування Херсонського державного університету. Назва дисертації: «Формування 

інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства». Шифр та назва спеціальності – 

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

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: Тюхтенко Наталія 

Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, менеджменту 

та адміністрування Херсонського державного університету. Офіційні опоненти: Гарафонова 

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

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Гончар Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного 

університету; Коваленко Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародного менеджменту та інновацій Одеського національного 

політехнічного університету. 

 

Могилевська Ольга Юріївна, завідувач кафедри економіки, підприємництва, 

менеджменту Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет». Назва 

дисертації: «Маркетингова система в забезпеченні стійкого розвитку промислових 

підприємств: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

Д 26.063.01 Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» (03115, 

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

Романова Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу Приватного акціонерного товариства «Міжрегіональна академія управління 

персоналом». Офіційні опоненти: Коломицева Олена Віталіївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економічної кібернетики і маркетингу Черкаського державного 

технологічного університету; Новикова Іннола Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Відокремленого структурного 

підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва 

та архітектури»; Пєтухова Ольга Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій. 
 

Пілявський Володимир Ілліч, доцент кафедри маркетингу Закладу вищої освіти 

«Міжнародний університет бізнесу і права». Назва дисертації: «Управління потенціалом в 

конкурентному середовищі підприємств агропромислового виробництва: теорія, методологія, 

практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності). Спецрада Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної 

академії (36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, тел. (0532) 60-73-98). Науковий консультант: 

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

економіки та міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної академії. 

Офіційні опоненти: Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор 

з наукової роботи Сумського національного аграрного університету; Лупенко Юрій 

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

«Інститут аграрної економіки»; Мармуль Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, 
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професор, професор кафедри економіки Державного вищого навчального закладу «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 

Піщенко Олег Володимирович, старший науковий співробітник Прилуцької дослідної 

станції Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Назва дисертації: 

«Стратегія забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного сектору України». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 79.051.04 Національного університету «Чернігівська політехніка» (14035, м. 

Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий консультант: Виговська Валентина 

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

справи та страхування Національного університету «Чернігівська політехніка». Офіційні 

опоненти: Барна Марта Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший проректор 

Львівського торговельно-економічного університету; Дацій Олександр Іванович, доктор 

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

Приватного акцыонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 

управління персоналом»; Кузнєцов Едуард Анатолійович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. 

 

Пархоменко Наталія Миколаївна, головний науковий консультант Головного 

науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. Назва дисертації: 

«Організаційно-економічні засади формування й розвитку інтеграційних процесів регіону». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

Спецрада Д 52.051.06 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 

(01135, м. Київ, вул. Джона Маккейна 33, (044) 529 05-16). Науковий консультант: Чечетова 

Наталія Федорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного 

управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Офіційні опоненти: Бондаренко Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, 

декан обліково-фінансового факультету, професор кафедри маркетингу та реклами 

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету; Жученко Андрій Михайлович, доктор економічних наук, 

заступник директора Державного підприємства «Каталіз і екологія» Інституту фізичної хімії 

ім. Л. В. Писаржевського НАН України; Солоха Дмитро Володимирович, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету економіки Донецького державного 

університету управління. 

 

 

Першко Лариса Олександрівна, професор кафедри фінансів та маркетингу Приватного 

вищого навчального закладу «Інститут екології економіки і права». Назва дисертації: «Місцеві 

бюджети в умовах фінансової децентралізації в Україні: теорія і практика». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 79.051.04 Національного 

університету «Чернігівська політехніка» (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-

103). Науковий консультант: Лупенко Юрій Олексійович, доктор економічних наук, 

професор, директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Офіційні 

опоненти: Карпінський Борис Андрійович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Кириленко Ольга Павлівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів імені С.І. Юрія Західноукраїнського національного 

університету; Щур Роман Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

фінансів Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 
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Сірик Зіновій Орестович, доцент кафедри фундаментальних наук Львівської філії 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна. Назва дисертації: «Фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку 

територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи». Шифр та назва 

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

Д 35.154.01 Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України» (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-71-68). Науковий 

консультант: Подольчак Назарій Юрійович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Навчально-наукового інституту 

адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Вахович Ірина Михайлівна, доктор економічних наук, 

професор, ректор Луцького національного технічного університету; Заблодська Інна 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем 

міжрегіонального співробітництва Державної установи «Інститут економіко-правових 

досліджень імені В. К. Мамутова НАН України»; Борщевський Віктор Валентинович, 

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри державного управління Українського 

католицького університету. 

 

Сегеда Сергій Андрійович, завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в 

освіті Донецького національного університету імені Василя Стуса. Назва дисертації: 

«Розвиток аграрно-продуктового виробництва: теорія, методологія, практика». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 26.130.01 Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» (03113, 

м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 455-56-90). Науковий консультант: Нестерчук Юлія 

Олександрівна, д.е.н., професор, декан факультету економіки і підприємництва Уманського 

національного університету садівництва. Офіційні опоненти: Малік Микола Йосипович, 

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

кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки»; Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, директор 

Науково-дослідного інституту економіки і менеджменту Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Румик Ігор Іванович, доктор економічних наук, 

доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів Вищого навчального закладу 

«Університет економіки та права «КРОК». 

 

Цимбалюк Ірина Олександрівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Волинського національного університету імені Лесі Українки. Назва дисертації: 

«Фіскальний простір інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 35.154.01 Державної установи «Інститут 

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

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

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин та управління проєктами Волинського національного університету імені 

Лесі Українки. Офіційні опоненти: Мельник Віктор Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, директор Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань 

якості освіти» Державної служби якості освіти України; Заблодська Інна Володимирівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем міжрегіонального 

співробітництва Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. 

Мамутова НАН України»; Пшик Богдан Іванович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансового консалтингу та банківництва Університету банківської справи. 
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Черенько Людмила Миколаївна, завідувач сектору досліджень рівня життя населення 

відділу моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Назва дисертації: «Модель рівня життя 

в умовах соціально-економічної нестабільності». Шифр та назва спеціальності – 08.00.07 – 

демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Спецрада Д 26.247.01 Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (01032, м. Київ, бульв. 

Тараса Шевченка, 60; тел. (044) 486-62-37). Науковий консультант: Лібанова Елла 

Марленівна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Офіційні опоненти: Міщук Галина 

Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів та 

підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування; 

Семів Любов Казимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту та соціального забезпечення Навчально-наукового інституту економічних та 

соціальних відносин Університету банківської справи; Шаульська Лариса Володимирівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційної та 

інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Чуріканова Олена Юріївна, доцент кафедри економіки і економічної кібернетики 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Назва дисертації: 

«Управління економічним розвитком та формування регіональної політики». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада 

Д 52.051.06 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (01135, м. Київ, 

вул. Джона Маккейна 33, (044) 529 05-16). Науковий консультант: Бухаріна Людмила 

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

менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету. Офіційні 

опоненти: Ладонько Людмила Степанівна, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-

економічного університету; Балахонова Олеся Василівна, доктор економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки, менеджменту та інформаційних технологій Вищого навчального 

закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; Антонюк Дмитро 

Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, віце-президент Запорізької торгово-

промислової палати. 

 

Шиян Наталія Іванівна, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Назва дисертації: «Економічний 

механізм ефективного розвитку скотарства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 27.821.03 Білоцерківського 

національного аграрного університету (09117, м. Біла Церква, площа Соборна 8/1; тел. (04563) 

5-12-88). Науковий консультант: Ульянченко Олександр Вікторович, доктор економічних 

наук, професор, ректор Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 

Докучаєва. Офіційні опоненти: Петриченко Олександр Анатолійович, доктор економічних 

наук, доцент, заступник директора з науково-виробничої діяльності Інституту кормів та 

сільського господарства Поділля НААН України; Россоха Володимир Васильович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом 

Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Свиноус Іван Вікторович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування 

Білоцерківського національного аграрного університету. 
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Решетняк Олена Іванівна, старший науковий співробітник відділу макроекономічної 

політики та регіонального розвитку Науково-дослідного центру індустріальних проблем 

розвитку НАН України. Назва дисертації: «Теоретичні аспекти забезпечення наукової та 

науково-технічної діяльності в Україні». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка 

та управління національним господарством. Спецрада Д 64.251.01 Науково-дослідного центру 

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

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

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

індустріальних проблем розвитку НАН України. Офіційні опоненти: Єгоров Ігор Юрійович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу інноваційної політики, економіки і 

організації високих технологій Державної установи «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України»; Іляш Ольга Ігорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з 

наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів; Савіна Наталія 

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

зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

Сущенко Олександр Миколайович, доцент кафедри фінансів Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Назва дисертації: «Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.006.04 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

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

Науковий консультант: Федосов Віктор Михайлович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: 

Крисоватий Андрій Ігорович, доктор економічних наук, професор, ректор 

Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль); Зимовець Владислав 

Вікторович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

фінансів реального сектора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» (м. Київ); Варналій Захарій Степанович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 
 

Надточій Ірина Ігорівна, доцент кафедри економіки Херсонської філії Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Назва дисертації: «Трансформація 

бізнес-процесів в системі забезпечення конкурентного розвитку територій». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. Спецрада 

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

Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант: Іртищева Інна Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Крамаренко 

Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, 

управління та адміністрування Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна»; Стегней Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки та фінансів Мукачівського державного університету; Шапошников 

Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор Причорноморського 

науково-дослідного інституту економіки та інновацій, м.Одеса 

 

Павленко Олена Пантеліївна, т.в.о. завідувача кафедри публічного управління та 

менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету. 

Назва дисертації: «Публічне управління регіонами в процесі реалізації стратегії сталого 
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розвитку». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та 

регіональна економіка. Спецрада Д 41.088.05 Одеської національної академії харчових 

технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант: 

Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Офіційні опоненти: Войт Сергій Миколайович, доктор економічних наук, генеральний 

директор Державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод 

ім. О.М. Макарова», м. Дніпро; Крамаренко Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри підприємництва, управління та адміністрування, Миколаївський 

міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна»; Стегней Маріанна Іванівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економіки та фінансів Мукачівського 

державного університету. 

 

Купріна Наталія Михайлівна, декан факультету економіки, бізнесу і контролю 

Одеської національної академії харчових технологій. Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України 

на засадах її персистентної трансформації». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 41.177.02 Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (65044, м. Одеса, 

Французький бульвар, 29; тел. (048) 722-29-05. Науковий консультант: Буркинський Борис 

Володимирович, доктор економічних наук, професор, директор Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України. Офіційні опоненти: Гончаренко Оксана 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету; Коваленко Ольга 

Володимирівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник 

завідувача відділу економічних досліджень, інноваційного провайдингу та зовнішніх зв’язків 

Інституту продовольчих ресурсів НААН України; Масленніков Євген Іванович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

Кулаковська Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри економіки промисловості Одеської 

національної академії харчових технологій. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні 

засади антициклічного регулювання розвитку агропродовольчого сектору національної 

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

господарством. Спецрада Д 41.177.02 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України (65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29; тел. (048)722-29-05). 

Науковий консультант: Павлов Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки промисловості Одеської національної академії харчових 

технологій. Офіційні опоненти: Бородіна Олена Миколаївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України»; Лопатинський Юрій Михайлович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнесу та управління персоналом 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; Михайлов Андрій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 

Сумського національного аграрного університету. 

 

 

 

 

Новікова Ольга Олександрівна, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 

Донецький юридичний інститут МВС України. Назва дисертації: «Просте ускладнене речення 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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в сучасній українській літературній мові: структура, семантика». 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). Офіційні опоненти: Завальнюк Інна Яківна, доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Олексенко Володимир 

Павлович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української філології та 

журналістики Херсонського державного університету; Шитик Людмила Володимирівна, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

 

Кобиринка Галина Степанівна, старший науковий співробітник відділу діалектології, 

Інститут української мови НАН України. Назва дисертації: «Наголос у структуруванні 

українського діалектного континууму». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська 

мова. Спецрада Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (01001, Київ, 

вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). Науковий консультант: Гриценко Павло 

Юхимович, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН 

України. Офіційні опоненти: Мартинова Ганна Іванівна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри українського мовознавства та прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Глуховцева 

Катерина Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 

філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (м. Старобільськ); Руснак Наталія Олександрівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

 

 

Процик Ірина Романівна,  викладач української мови, Комунальний заклад Львівської 

обласної ради «Львівський фаховий коледж спорту». Назва дисертації: «Футбольна лексика у 

формальному та неформальному дискурсах». 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: Масенко Лариса Терентіївна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» і 

провідний науковий співробітник відділу стилістики та соціолінгвістики Інституту 

української мови НАН України. Офіційні опоненти: Навальна Марина Іванівна, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри документознавства та методики навчання 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди»; Кислюк Лариса Павлівна, доктор філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики 

Інституту української мови НАН України; Ткач Людмила Олександрівна, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича.  

 

Цуркан Ігор Миколайович, старший науковий співробітник Міжнародної школи 

україністики Національно академії наук України. Назва дисертації: «Лірика Олександра 

Олеся: поетика символізму». Шифр та назва спеціальностей – 10.01.01 — українська 

література, 10.01.05 — порівняльне літературознавство. Спецрада Д 26.001.15 Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 

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

Ростислав Петрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри полоністики 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Нахлік Євген Казимирович, доктор філологічних наук, професор,  директор 

Інституту Івана Франка НАН України; Хороб Степан Іванович, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника; Гальчук Оксана Василівна, доктор філологічних 

наук, доцент, професор кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 

 

 

 

Круглов Іван Станіславович, в.о. завідувача кафедри фізичної географії, Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Трансдисциплінарна 

геоекологія». Шифр та назва спеціальності – 11.01.11 – конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів. Спецрада Д 26.001.07 Київського національного 

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

31-41). Офіційні опоненти: Шищенко Петро Григорович, доктор географічних наук, 

професор,  професор кафедри географії України Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, 

професор кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі 

Українки; Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач 

кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

 

 

 

Сінькевич Олена Василівна, доцент кафедри конституційного права, Інститут 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Функції конституційного права як галузі права України». 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, 64/13; т. (044) 239-31-41). 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: Федоренко Владислав 

Леонідович, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного центру 

судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, 

Заслужений юрист України; Мішина Наталя Вікторівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри конституційного права Національного університету 

«Одеська юридична академія»; Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

 

Банах Сергій Володимирович, доцент кафедри кримінального права та процесу і 

правоохоронної діяльності, Західноукраїнський національний університет. Назва дисертації: 

«Сучасна концепція адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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прокуратури України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07 Запорізького 

національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). 

Науковий консультант: Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, 

професор, начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства 

юстиції України. Офіційні опоненти: Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка; Галай Андрій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, керівник 

управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Департаменту запобігання 

та виявлення корупції Національного агентства з питань запобігання корупції; Пузирний 

Вячеслав Феодосійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового 

права, адміністративного права та процесу Навчально-наукового інституту права і 

соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету.  

 

Бараненко Дмитро Володимирович, доцент кафедри теорії та історії держави та 

права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові засади оптимізації системи та діяльності центральних 

органів виконавчої влади». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної 

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

консультант: Юровська Вікторія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Офіційні опоненти: Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Тильчик Ольга Віталіївна, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та 

митної безпеки Університету державної фіскальної служби України; Хрідочкін Андрій 

Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, організації 

виробництва та теоретичної і прикладної економіки Українського державного хіміко-

технологічного університету. 

 

Войтович Іван Іванович, суддя, Херсонський окружний адміністративний суд. Назва 

дисертації: «Кримінологічні засади протидії корупції у сфері воєнної безпеки». Шифр та назва 

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

Спецрада Д 08.727.04 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49005, 

м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий консультант: Шаблистий 

Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна; Ярмиш Наталія Миколаївна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри підприємництва і права Навчально-наукового 

інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського 

державного аграрного університету; Копотун Ігор Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри кримінального права та судочинства юридичного факультету 

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

 

Громовчук Мирослава Володимирівна, доцент кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Назва 
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дисертації: «Реалізація та захист соматичних права людини у процесі біомедичних 

досліджень: релігійний та правовий аспект». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. 

Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: Бисага Юрій Михайлович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

Заслужений юрист України. Офіційні опоненти: Скрипнюк Олександр Васильович доктор 

юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права 

ім. В.М.Корецького НАН України; Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедрою процесуального права Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; Жаровська Ірина Мирославівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, 

психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Гуть Неля Юріївна, доцент кафедри конституційного права, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Функції адміністративного процесу: 

природа, тлумачення, застосування». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 

Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 

2/4, кім. 223). Науковий консультант: Миколенко Олександр Іванович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. Офіційні опоненти: Губанова Тамара 

Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, директор Фінансово-правового коледжу; 

Блінова Ганна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ; Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних 

наук, доцент, заступник директора Видавничого дому «Гельветика». 

 

Зубко Георгій Юрійович, доцент кафедри адміністративного права, Інститут права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади державної інфраструктурної політики України». Шифр та 

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

інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07 Запорізького національного університету (69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий консультант: Мандзюк 

Олег Андрійович, доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 

підготовки Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Тильчик 

В’ячеслав В’ячеславович, доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри 

адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної 

служби України; Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ; Макушев Петро Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри історії та теорії держави і права Університету 

митної справи та фінансів. 

 

Кирбят’єв Олег Олександрович, старший інспектор з особливих доручень відділу 

протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції 

України. Назва дисертації: «Кримінально-правова охорона професійної діяльності працівників 

правоохоронних органів». Шифр і назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та 

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

університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-58-63). Науковий 
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консультант: Кузнецов Віталій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін Інституту Управління 

державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; Курилюк Юрій Богданович, доктор 

юридичних наук, начальник управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони 

державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України; Шаблистий 

Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. 

 

Кобильнік Дмитро Анатолійович, доцент кафедри фінансового права, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Особливості реалізації 

функцій податкового права (методологічний 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: Кучерявенко Микола Петрович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Касьяненко Любов Михайлівна, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Університету 

державної фіскальної служби України; Покатаєва Ольга Вікторівна, доктор юридичних 

наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету; Хохуляк В’ячеслав 

Віссаріонович, доктор юридичних наук, доцент, суддя  Касаційного адміністративного суду 

в складі Верховного суду України. 

 

Кобрусєва Євгенія Анатоліївна, доцент кафедри адміністративного і кримінального 

права Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання». 

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

інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, 

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, кім. 223). Науковий консультант: 

Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Університету митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: Коломоєць 

Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету 

Запорізького національного університету; Бевзенко Володимир Михайлович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративного 

процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора 

Видавничого дому «Гельветика». 

 

Лемеха Ростислав Ігорович, доцент кафедри медичного права, Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького. Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні та правові засади митних режимів в Україні». 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: Тильчик Ольга Віталіївна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної 

безпеки Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: 

Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Університету митної справи та фінансів; Бортник Надія Петрівна, доктор 
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юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права 

Національного університету «Львівська політехніка»; Комісаров Олександр Геннадійович, 

доктор юридичних наук, професор, заступник начальника факультету з навчально-методичної 

та наукової роботи Національної академії Національної гвардії України. 

 

Петров Сергій Євгенович, заступник начальника, Регіональний сервісний центр ГСЦ 

МВС в Київській області. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07 Запорізького 

національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). 

Науковий консультант: Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних наук, професор,  

проректор Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Лученко Дмитро 

Валентинович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Юнін Олександр 

Сергійович, доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту 

заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ; Дніпров Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, керівник Апарату 

Офісу Президента України. 

 

Бакумов Олександр Сергійович, народний депутат України, Верховна Рада України. 

Назва дисертації: «Інституціоналізація відповідальності держави: теоретичні та 

конституційно-правові аспекти». Шифр та назва спеціальностей – 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право. Спеціалізована вчена рада Д 26.236.03 при Інституті держави і права 

імені В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 

278 5155). Науковий консультант: Барабаш Юрій Григорович, доктор юридичних наук, 

професор, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Колодій Анатолій Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, директор Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. 

 

Бойко Андрій Володимирович, суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення державної транспортної політики в 

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

право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного 

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

Науковий консультант: Лошицький Михайло Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри публічного права Східноєвропейського університету імені Рауфа 

Аблязова. Офіційні опоненти: Дніпров Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, 

керівник Апарату Офісу Президента України; Сербин Руслан Андрійович, доктор 

юридичних наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх справ; Собакарь 

Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 
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Козін Сергій Миколайович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Назва дисертації: «Правові засади захисту трудових прав 

мігрантів». Шифр та назва спеціальності -  12.00.05 - трудове право; право соціального 

забезпечення. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх 

справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: 

Могілевський Леонід Володимирович, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, проректор Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Опоненти: Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувачка  кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. 

Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач докторантури та 

аспірантури Національної академії внутрішніх справ; Середа Олена Григорівна, доктор 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 

Конюшенко Яна Юріївна, доцент кафедри кримінального процесу Національної 

академії внутрішніх справ. Назва дисертації: «Концептуальні засади правового регулювання 

інституту слідчих (розшукових) дій в кримінальному процесі України». Шифр та назва 

спеціальності - 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного 

університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). 

Науковий консультант: Сімонович Давид Володимирович, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, начальник відділу організації освітньо-наукової підготовки 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Уваров 

Володимир Геннадійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ; Дрозд Валентина Георгіївна, доктор юридичних наук, професор,  провідний науковий 

співробітник 3-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії з проблем 

правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-

дослідного інституту МВС України; Назаров Віктор Володимирович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії 

адвокатури України. 

 

Мартовицька Олена Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Назва дисертації: «Теоретичні та прикладні 

проблеми інституту професійної правничої допомоги у кримінальному процесі України». 

Шифр та назва спеціальності - 12.00.09 - кримінальний  процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 64.700.01 Харківського 

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

739-81-81). Науковий консультант: Юхно Олександр Олександрович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Лисенко Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії Університету Державної 

фіскальної служби України; Уваров Володимир Геннадійович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ; Назаров Віктор Володимирович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики 

Академії адвокатури України. 
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Мороз Віта Петрівна, доцент кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення примусового виконання судових 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного 

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

Науковий консультант: Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Журавльов Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, заступник 

керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород  керівник 

управління з питань помилування Офісу Президента України; Дрозд Олексій Юрійович, 

доктор юридичних наук, професор, в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури 

Національної академії внутрішніх справ; Шкляр Сергій Володимирович, доктор юридичних 

наук, партнер-засновник адвокатського об’єднання «Арцингер». 

 

Опацький Роман Миколайович, доцент кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади формування та реалізації ювенальної 

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

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного 

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

Науковий консультант: Логвиненко Борис Олексійович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Литвин 

Іван Іванович, доктор юридичних наук, доцент, директор Кропивницького інституту 

державного та муніципального управління; Манжула Андрій Анатолійович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка; Ігонін Руслан Владиславович, доктор юридичних наук, доцент, провідний 

юрисконсульт відділу економічної безпеки та комплаєнсу ДП «НАЕК «Енергоатом» Кабінету 

Міністрів України. 

 

Фалалєєва Людмила Григорівна, старший науковий співробітник відділу 

міжнародного права та порівняльного правознавства, Інститут держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України. Назва дисертації: «Захист основоположних прав у 

інтеграційному правопорядку Європейського Союзу». 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 (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 278 51 

55). Науковий консультант: Денисов Володимир Наумович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту 

держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Мицик Всеволод 

Всеволодович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Микієвич Михайло Миколайович, доктор юридичних наук, професор,  завідувач 

кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Макаруха Зоряна Мар’янівна, доктор юридичних наук, керівник експертної групи з діалогу 

високого рівня Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

Секретаріату Кабінету Міністрів України. 
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Торбас Олександр Олександрович, доцент кафедри кримінального процесу, 

детективної та оперативно-розшукової діяльності, Національний університет «Одеська 

юридична академія». Назва дисертації: «Розсуд у кримінальному процесі України». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність.. Спецрада Д 41.086.03 Національного університету 

«Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України (65009, м. Одеса, 

Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719 88 01). Науковий консультант: Аленін Юрій Павлович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу, детективної та 

оперативно-розшукової діяльності (Національний університет «Одеська юридична академія»). 

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

завідувач кафедри кримінального процесу  (Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України); Удалова Лариса Давидівна,доктор 

юридичних наук, професор, директор Інституту підготовки керівних кадрів та підвищення 

кваліфікації (Національна академія внутрішніх справМіністерства внутрішніх справ України); 

Яновська Олександра Григорівна, доктор юридичних наук, професор, суддя першої судової 

палати (Касаційний кримінальний суд Верховного Суду). 

 

Рогальська Вікторія Вікторівна, слідчий відділення розслідування злочинів загально-

кримінальної спрямованості слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції 

ГУНП в Дніпропетровській області. Назва дисертації: «Теоретичні засади реалізації в 

кримінальному провадженні права на справедливий судовий розгляд». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 08.727.02 Дніпропетровського державного 

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

Науковий консультант: Лобойко Леонід Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

суддя Верховного Суду. Офіційні опоненти: Глинська Наталія Валеріївна, доктор 

юридичних наук, завідувачка відділом дослідження проблем кримінального процесу та 

судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

Сташиса Національної академії правових наук; Кучинська Оксана Петрівна, доктор 

юридичних наук, професор, професорка 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.  

 

Северінова Олександра Борисівна, доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

публічного управління Донецького юридичного інституту МВС України. Назва дисертації: 

«Кадрове забезпечення Збройних сил України: історико-правове дослідження (кінець ХІХ-ХХ 

ст.)». 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:  Барабаш Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри 

адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та 

психології Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні 

опоненти: Шевченко Анатолій Євгенійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Університету державної 

фіскальної служби України; Кириченко Володимир Євгенійович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ; Дурнов Євген Сергійович, 

доктор юридичних наук, доцент, заступник начальника управління координації пенсійних та 
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соціально-гуманітарних питань – начальник відділу гуманітарних питань Департаменту 

персоналу МВС України. 

 

Скрипник Володимир Леонідович, в. о. завідувача кафедри галузевих юридичних наук 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Назва 

дисертації: «Об'єкти цивільних прав: теоретичні і методологічні проблеми». Шифр та назва 

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

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

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

(01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А; тел. +380442867098). Наковий консультант: Заіка 

Юрій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, в. о. завідувача відділу проблем 

приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака. Опоненти: Кохановська Олена Велеонінівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри цивільного права Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Коссак Володимир Михайлович, 

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

Львівського національного університету імені Івана Франка; Мічурін Євген Олександрович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін 

Харківського національного 

 

Андрушко Олександр Вікторович, начальник відділу публічних закупівель 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького. Назва дисертації: «Теорія та практика юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 

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

Спецрада Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

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

консультант: Шумило Микола Єгорович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Нор Василь Тимофійович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Капліна Оксана 

Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального 

процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Черняк Андрій 

Миколайович, доктор юридичних наук, ректор Національної академії Служби безпеки 

України. 

 

Апанасенко Катерина Іванівна, доцентка кафедри цивільного,  господарського права та 

процесу Національного університету «Чернігівська політехніка» МОН України. Назва 

дисертації: «Дозвільні правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики». 

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: Устименко Володимир 

Анатолійович, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені 

В.К. Мамутова Національної академії наук України». Офіційні опоненти: Беляневич Олена 

Анатоліївна, докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права і 

процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України; 

Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» 

МОН України; Рєзнікова Вікторія Вікторівна, докторка юридичних наук, професорка, 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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завідувачка кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України. 

 

Балобанова Дар’я Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України. 

Назва дисертації: «Динаміка кримінального права України (теоретико-прикладне 

дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 41.884.04 Одеського державного університету 

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

консультант: Туляков Вячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, професор, проректор 

з міжнародних зв'язків Національного університету «Одеська юридична академія» МОН 

України. Офіційні опоненти: Навроцький В’ячеслав Олександрович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного 

університету внутрішніх справ МВС України; Фріс Павло Львович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального права навчально-наукового юридичного інституту 

ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Савінова 

Наталія Андріївна, доктор юридичних наук, директор навчально-наукового інституту 

морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія». 

 

Забзалюк Дмитро Євгенович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх 

справ. Назва дисертації: «Політико-правова доктрина Хрестоносного руху доби 

Середньовіччя». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень. Спецрада Д 35.052.19 Національного університету 

«Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 237-49-93). Науковий 

консультант: Гарасимів Тарас Зеновійович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Навчально-

наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства 

юридичного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет»; Турчак Олександр Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, начальник науково-дослідної лабораторії (військово-історичних досліджень) 

Наукового центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 

П. Сагайдачного; Коритко Лілія Ярославівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного 

інституту Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

Забокрицький Ігор Ігорович, доцент кафедри теорії та філософії права, 

конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та 

інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: 

«Транснаціоналізація сучасного конституціоналізму: теоретико-правовий вимір». Шифр та 

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

правових учень. Спецрада Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» 

(79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 237-49-93). Науковий консультант: 

Ковальчук Віталій Богданович, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 

теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Навчально-наукового 

інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Лемак Василь Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, суддя Конституційного Суду України; Скрипнюк Олександр Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права 

імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Косович Віталій Мирославович, 
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доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

Остапенко Леонід Олексійович, докторант Національного університету «Львівська 

політехніка». Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері 

праці в контексті соціальної політики держави». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 35.052.19 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, 

т. (032) 237-49-93). Науковий консультант: Ортинський Володимир Львович, доктор 

юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту права, психології та 

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

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

адміністративного та господарського права юридичного факультету Запорізького 

національного університету; Сопільник Любомир Іванович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри адміністративного права та процесу, фінансового та 

інформаційного права Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»; 

Зьолка Валентин Леонідович, доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник Науково-дослідної лабораторії дослідження проблем юридичного та 

організаційного забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України Науково-

дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького. 

 

Павлів-Самоїл Надія Петрівна, докторант Національного університету «Львівська 

політехніка». Назва дисертації: «Філософсько-правовий феномен міграції у контексті 

глобалізаційних процесів в Європі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.12 – філософія права. Спецрада Д 35.052.19 Національного університету 

«Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 237-49-93). Науковий 

консультант: Гарасимів Тарас Зеновійович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Навчально-

наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Вовк Вікторія Миколаївна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Бліхар В’ячеслав Степанович, 

доктор філософських наук, професор, директор Інституту управління, психології та безпеки 

Львівського державного університету внутрішніх справ; Савенко Віктор Васильович, 

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

Західноукраїнського національного університету. 

 

Сірант Мирослава Миколаївна, доцент кафедри теорії та філософії права, 

конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та 

інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: 

«Адміністративно-правова характеристика діяльності органів публічної влади щодо 

забезпечення екологічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, 

м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 237-49-93). Науковий консультант: Бортник Надія 

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

інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної 

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

Руслан Владиславович, доктор юридичних наук, доцент, провідний юрисконсульт відділу 
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економічної безпеки та комплаєнсу Державного підприємства «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом»; Тильчик Ольга Віталіївна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри фінансових розслідувань Університету Державної 

фіскальної служби України; Христинченко Надія Петрівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри кримінального права та процесу, економічної безпеки та 

правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету.  

 

Чорнописька Вікторія Зіновіївна, доцент кафедри цивільного права та процесу 

Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Адміністративно-правові гарантії 

діяльності релігійних організацій в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 35.052.19 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, 

т. (032) 237-49-93). Науковий консультант: Личенко Ірина Олександрівна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-

наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Суббот Анатолій Іванович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Чорна Вікторія 

Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та кримінального права Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Стрельченко 

Оксана Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного 

управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ. 

 

Шумейко Дмитро Олександрович, начальник Шевченківського управління поліції 

Головного управління Національної поліції у місті Києві. Назва дисертації: «Теоретико-правові 

та практичні засади здійснення спеціального кримінального провадження в Україні». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.001.05 Київського національного 

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

64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Татаров Олег Юрійович, доктор 

юридичних наук, професор, Заступник Керівника Офісу Президента України. Офіційні 

опоненти: Власова Ганна Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка; Сергєєва 

Діана Борисівна, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Шевчишен Артем Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, начальник 

відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління 

Національної поліції України. 

 

Радишевська Олеся Ростиславівна, суддя Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду. Назва дисертації: «Європеїзація адміністративного права України: 

питання теорії та практики». Шифр і назва спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. 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: Смокович Михайло 

Іванович, доктор юридичних наук, голова Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду. Офіційні опоненти: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор 

юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Запорізького національного 

університету; Комзюк Анатолій Трохимович, доктор юридичних наук, професор, 
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професор кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Приймаченко Дмитро Володимирович, 

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

та фінансів. 

 

Рим Тарас Ярославович, суддя господарського суду Львівської області. Назва 

дисертації: “Правове регулювання інвестиційних відносин у сфері будівництва: цивільно-

правовий аспект”. Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право та цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада – Д 35.051.27 Львівського 

національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 

т. (032) 2603402). Науковий консультант: Коссак Володимир Михайлович, доктор 

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

національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Кот Олексій 

Олександрович, в.о. головного наукового співробітника Київського регіонального центру 

Національної академії правових наук України; Поляков Борис Мусійович, доктор 

юридичних наук, професор, суддя Північного апеляційного господарського суду; Гринько 

Світлана Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права 

та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

Теленик Сергій Сергійович, доцент кафедри забезпечення фінансової безпеки та 

фінансового розслідування Національної академії внутрішніх справ. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07 Запорізького 

національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). 

Науковий консультант: Лошицький Михайло Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри публічного права  Східноєвропейського університету імені 

Рауфа Аблязова. Офіційні опоненти: Тильчик Ольга Віталіївна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки 

Університету державної фіскальної служби України; Доненко Валерій Вікторович, доктор 

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

митної справи та фінансів; Дубинський Олег Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та соціальних питань 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

 

Яновицька Галина Богданівна, доцент кафедри цивільного права та процесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: “Цивільно-

правові засоби захисту прав споживачів в Україні”. Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – 

цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада – 

Д 35.051.27 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, 

вул. Університетська, 1; т. (032) 2603402). Науковий консультант: Коссак Володимир 

Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та 

процесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: 

Кохановська Олена Велеонінівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Блажівська 

Наталія Євгенівна, доктор юридичних наук, доцент, суддя Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного суду; Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського 

національного університету. 

 

Нікітін Володимир Вікторович, доцент кафедри цивільного права і процесу 

Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Подвійне оподаткування в умовах 
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взаємодії національного і міжнародного податкових режимів». 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: Журавльов Дмитро 

Володимирович, доктор юридичних наук, професор, заступник керівника Департаменту з 

питань громадянства, помилування, державних нагород  керівник управління з питань 

помилування Офісу Президента України. Офіційні опоненти: Коломоєць Тетяна 

Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету 

Запорізького національного університету; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних 

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

внутрішніх справ; Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник 

директора Видавничого дому «Гельветика». 

 

Апанасенко Катерина Іванівна, доцентка кафедри цивільного,  господарського права та 

процесу Національного університету «Чернігівська політехніка» МОН України. Назва 

дисертації: «Дозвільні правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики». 

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: Устименко Володимир 

Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут 

економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України». 

Офіційні опоненти: Беляневич Олена Анатоліївна, докторка юридичних наук, професорка, 

професорка кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені 

Василя Стуса МОН України; Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету 

«Одеська юридична академія» МОН України; Рєзнікова Вікторія Вікторівна, докторка 

юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри господарського права та господарського 

процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

України. 

 

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 

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. 

 

 

Москалюк Надія Богданівна, доцент кафедри кримінального права та процесу і 

правоохоронної діяльності. Назва дисертації: «Теоретичні та практичні проблеми права 

державної власності та його реалізації». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 58.082.04 
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Західноукраїнського національного університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 

тел. (0352)47-50-51). Науковий консультант: Дзера Олександр Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, 

професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Яворська Олександра Степанівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 

права Львівського національного університету імені Івана Франка; Кізлова Олена Сергіївна, 

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного 

і господарського права та процесу Міжнародного Гуманітарного Університету; Стефанчук 

Микола Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, народний депутат України. 

 

 

Терещук Галина Андріївна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Західноукраїнського національного університету. Назва дисертації:  

«Концептуальні засади адміністративно-правового забезпечення реалізації принципу 

транспарентності в діяльності органів публічної адміністрації України». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 58.082.04 Західноукраїнського національного університету (46009, м. 

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

Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, заступник начальника Департаменту з питань 

виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Офіційні опоненти: 

Пузирний Вячеслав Феодосійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

трудового права, адміністративного права та процесу Навчально -наукового інституту 

права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»; 
Зливко Станіслав Володимирович, доктор юридичних наук, професор кафедри 

адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної 

пенітенціарної служби України; Мулявка Дмитро Григорович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету 

державної фіскальної служби України. 

 

Мілієнко Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і 

права та адміністративного права, Донецький національний університет імені Василя Стуса. 

Назва дисертації: «Теоретико-прикладні аспекти застосування адміністративних актів». 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: 

Діхтієвський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного права та процесу Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 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; Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

 
Арешонков Віталій Володимирович, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з 

проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх 

справ. Назва дисертації «Теоретичні, правові та праксеологічні засади техніко-криміналістичних 

досліджень у розслідуванні злочинів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05 
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Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. 

(044) 246-94-91). Науковий консультант: Чернявський Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор Національної академії внутрішніх 

справ. Офіційні опоненти: Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 

академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки 

України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри 

криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Тіщенко 

Валерій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична 

академія»; Погорецький Микола Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри правосуддя Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Буглак Юрій Олександрович, кандидат юридичних наук, член Центральної виборчої 

комісії. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади розмежування повноважень між 

органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ 

(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: Бесчастний 

Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, доктор наук з державного управління, 

професор, заслужений юрист України, керівник Секретаріату Конституційного Суду України. 

Офіційні опоненти: Журавльов Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України, заступник Керівника Департаменту з питань 

громадянства, помилування, державних нагород – керівника управління з питань помилування 

Офісу Президента України; Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 

професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх 

справ. 

 

 

 

 

 

Петренко Леся Миколаївна, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Назва 

дисертації: «Духовно-моральне виховання та освіта української молоді у спадщині Григорія 

Ващенка». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Спецрада Д 44.053.03 Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). 

Офіційні опоненти: Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки 

НАПН України; Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка; Куліш Сергій Миколайович, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри українознавства Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Бойко Олег Володимирович, доцент кафедри морально-психологічного забезпечення 

діяльності військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного. Назва дисертації: «Теоретичні та методичні основи формування лідерської 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 



12.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

64 
 

компетентності майбутніх офіцерів Збройних сил України у процесі професійної підготовки». 

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 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: Тюріна Валентина 

Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та 

психології Харківського національного університету внутрішніх справ; Торічний Олександр 

Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького; Сорока Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри соціальної педагогічки і соціальної роботи Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Сяська Інна Олексіївна, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної 

терапії Рівненського державного гуманітарного університету. Назва дисертації: Теорія і 

практика компетентнісно орієнтованої екологічної освіти майбутніх учителів природничих 

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

Спецрада Д 47.053.01 Рівненського державного гуманітарного університету (33000, м. Рівне, 

С. Бандери, 12; т. (0362) 63-42-24. Науковий консультант: Пустовіт Григорій Петрович, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Офіційні опоненти: 

Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Плахотнік Ольга 

Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Совгіра Світлана Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 

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; Матвієнко Ольга Василівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології, педагогіки та фізичного 

виховання Київського національного лінгвістичного університету; Бабушко Світлана 

Ростиславівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму 

Національного університету фізичного виховання і спорту України.  

 

Капінус Олександр Сергійович, начальник кафедри морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ Інституту морально-психологічного забезпечення 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Назва 

дисертації: «Теоретико-методичні основи формування професійної суб’єктності майбутніх 

офіцерів Збройних сил України». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 
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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 

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: Блощинський Ігор Григорович, доктор педагогічних 

наук, професор, начальник кафедри іноземних мов Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Желанова Вікторія 

В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії 

педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка; Тюріна Валентина 

Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та 

психології Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

Короткова Ліна Ігорівна, директор Державного навчального закладу «Запорізьке вище 

професійне училище моди і стилю». Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого 

кластера регіону». 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: Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України. Офіційні опоненти: Андрощук Ірина Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти і 

декоративного мистецтва Хмельницького національного університету; Артюшина Марина 

Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Теловата Марія Теодозіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та 

аудиту. 

 

Гордійчук Світлана Вікторівна, проректор з навчальної роботи Житомирського 

медичного інституту Житомирської обласної ради. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні 

засади управління якістю освітньої діяльності в медичних коледжах». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Спецрада Д 73.053.04 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-

р Шевченка, 81; тел. (0472)35-44-63). Науковий консультант: Калініна Людмила 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України. Офіційні опоненти: Кучерявий Андрій 

Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри військової психології 

та педагогіки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, проректор 

з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка; Ястремська Світлана Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри клінічної імунології, алергології та 

загального догляду за хворими Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського. 

 

Ієвлєв Олександр Миколайович, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка». Назва дисертації «Теоретико-методичні 

засади формування професійно-педагогічної мобільності  майбутнього викладача в умовах 
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магістратури». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. 

Спецрада Д 70.052.05 Хмельницького національного університету (290016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська,11; тел.: (0382)77-35-04). Науковий консультант: Сушенцева Лілія 

Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, викладач Приватного закладу «Центр 

професійної освіти і навчання». Офіційні опоненти: Пріма Раїса Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти 

Волинського національного університету імені Лесі Українки; Коломієць Алла Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Діденко Олександр Васильович, 

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-

організаційного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького.  

 

Григоренко Тетяна Володимирівна, доцент кафедри української мови та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Назва 

дисертації «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах 

освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.052.05 Хмельницького 

національного університету (290016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,11; тел.: (0382) 77-

35-04). Науковий консультант: Коваль Валентина Олександрівна, доктор педагогічних 

наук, професор, декан факультету української філології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Офіційні опоненти: Гуревич Роман 

Семенович, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 

педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Матвієнко Ольга Василівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри психології, педагогіки і туризму 

Київського національного лінгвістичного університету; Семеног Олена Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 

Лялюк Галина Миколаївна, доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах 

Львівського державного університету внутрішніх справ. Назва дисертації: «Теорія і практика 

виховання дітей-сиріт у контексті особистісної парадигми в Україні ХХ – початок ХХІ 

століття». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Спецрада Д 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03 244) 1-04-74). Науковий 

консультант – Скотна Надія Володимирівна, доктор філософських наук, професор, ректор 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Вихрущ Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського; Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 

Херсонського державного університету; Товканець Ганна Василівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського 

державного університету. 

 

Турчик Ірина Хосенівна, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Шкільний спорт у теорії та практиці формування цінностей учнівської молоді США (ХХ – 

поч. ХХІ ст.)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Спецрада Д 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету 
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імені Івана Франка (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03 244) 1-04-74). Науковий 

консультант – Кемінь Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, директор 

навчально-наукового інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти:  Заболотна Оксана Адольфівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; Мукан Наталія Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка»;  Приступа Євген Никодимович, 

доктор педагогічних наук, професор, ректор Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського. 

 

Бондаренко Тетяна Сергіївна, доцент кафедри інформаційних комп’ютерних 

технологій і математики, Українська інженерно-педагогічна академія. Назва дисертації: 

«Теоретичні і методичні засади моніторингу професійної компетентності майбутніх 

інженерів-педагогів». 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: Ягупов Василь 

Васильович, доктор 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: Радкевич Валентина Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, професор, директор Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України; Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; 

Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

 

Ботузова Юлія Володимирівна, докторант кафедри дошкільної освіти, Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького; доцент кафедри математики, 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 

Назва дисертації: «Теоретико-методичні засади забезпечення наступності навчання 

математичних дисциплін в системі «школа-університет педагогічного профілю». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). Спецрада 

Д 73.053.02 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, 

м. Черкаси, б-р Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий консультант: Гнезділова Кіра 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: 

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

математики і методики її навчання ДЗ «Південноукраїнський національний університет імені 

К.Д. Ушинського»; Матяш Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Власенко Катерина Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри математики та моделювання Донбаської 

державної машинобудівної академії. 

 

Зеленін Геннадій Іванович, завідувач кафедри іншомовної підготовки, європейської 

інтеграції та міжнародного співробітництва, Українська інженерно-педагогічна академія. 

Назва дисертації: «Теоретичні та методичні засади іншомовної професійної підготовки 

майбутніх викладачів технічних дисциплін». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти. Спецрада Д 64.108.01 Української інженерно-педагогічної 
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академії (61003,  м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий 

консультант: Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. Офіційні опоненти: Горбатюк Роман Михайлович, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри машинознавства і транспорту 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 

Морська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних 

мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана 

Франка, Хоменко Віталій Григорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні і інформатики Бердянського 

державного педагогічного університету.  

 

Михайленко Любов Федорівна, доцент кафедри алгебри і методики навчання 

математики, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. 

Назва дисертації: «Формування методичної компетентності вчителя математики в умовах 

партнерської взаємодії педагогічного університету та школи». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). Спецрада Д 73.053.02 Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 

81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий консультант: Матяш Ольга Іванівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри алгебри і методики навчання математики, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Офіційні 

опоненти: Акуленко Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих систем, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького; Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики, Сумський державний 

педагогічний університет імені А.С. Макаренка; Ленчук Іван Григорович, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри алгебри та геометрії, Житомирський 

державний університет імені Івана Франка. 

 

Романишин Руслана Ярославівна, доцент кафедри фахових методик і технологій 

початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». Назва дисертації: «Методична система формування обчислювальних навичок в 

учнів початкової школи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (математика). Спецрада Д 73.053.02 Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий 

консультант: Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри математики та методики її навчання Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Офіційні опоненти: Акуленко Ірина 

Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих систем Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького; Власенко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри математики та моделювання Донбаської державної 

машинобудівної академії; Коваль Людмила Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри початкової освіти, декан факультету психолого-педагогічної 

освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. 

 

Cкорик Тамара Володимирівна, доцент кафедри мистецьких дисциплін 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Назва дисертації: 

«Теорія і практика професійної успішності майбутнього вчителя у закладах вищої освіти 

України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 

– загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 79.053.04 Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 
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53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий консультант: Євтух Микола Борисович, доктор 

педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії та філософії 

освіти Інституту педагогіки НАПН України. Офіційні опоненти: Вовк Людмила Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Товканець Ганна Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти 

Мукачівського державного університету; Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних 

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

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

 

Стойчик Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Дніпропетровської області. Назва 

дисертації: «Система управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у 

професійних навчальних закладах». Шифр та назва спеціальності – 13.00.06 – теорія і 

методика управління освітою. Спецрада Д 26.455.03 Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 

тел. (044) 484-10-96). Науковий керівник: Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної та вищої освіти Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Офіційні 

опоненти: Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, академік-

секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Романовський 

Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

і психології управління соціальними системами ім. І.А.Зязюна Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»; Братко Марія Василівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

 

 

 

Косаківська Ілона Анатоліївна, доцент кафедри дитячої оториноларингології, 

аудіології та фоніатрії, Національний університет охорони здоров’я України імені 

П. Л. Шупика. Назва дисертації: «Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні 

захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної технології 

(експериментально-клінічне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.01.19 – 

оториноларингологія. Спецрада Д 26.611.01 Державної установи «Інститут отоларингології ім. 

проф. О. С. Коломійченка НАМН України» (03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 

483-22-02). Науковий консультант: Шкорботун Володимир Олексійович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології Національного університету охорони 

здоров’я України імені П. Л. Шупика. Офіційні опоненти: Кіщук Василь Васильович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології Вінницького національного 

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

наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського; Писанко 

Віктор Миколайович, доктор медичних наук, завідувач відділу ЛОР-патології дитячого віку 

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

 

Бербець Андрій Миколайович, доцент  кафедри акушерства та гінекології 

Буковинського державного медичного університету МОЗ України. Назва дисертації: 

«Плацентарна дисфункція при порушенні роботи шишкоподібної залози: патогенез, 

діагностика, профілактика, ведення вагітності та пологів». Шифр та назва спеціальності – 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 58.601.02 Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан 

Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий консультант: Юзько Олександр Михайлович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського 

державного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Макарчук Оксана 

Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного 

медичного університету МОЗ України; Жук Світлана Іванівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національної 

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

Ірина Борисівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і 

гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України 

 

Матковська Наталія Романівна, доцент кафедри терапії і сімейної медицини 

післядипломної освіти, Івано-Франківський національний медичний університет. Назва 

дисертації: «Алкогольний цироз печінки в поєднанні з ожирінням: клініко-патогенетичні 

особливості та комплексна терапія». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні 

хвороби. Спецрада Д 20.601.01 Івано-Франківського національного медичного університету 

МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий 

консультант: Вірстюк Наталія Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М.М. Бережницького 

Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Федів Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Буковинського державного медичного 

університету МОЗ України; Колеснікова Олена Вадимівна, доктор медичних наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi 

Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України» НАМН України; Абрагамович 

Орест Остапович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої 

медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

МОЗ України. 

 

Тимченко Михайло Євгенович, науковий співробітник ДУ «ІЗНХ ім. В.Т.Зайцева 

НАМНУ», доцент кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету, 

м. Харків. Назва дисертації: «Комплексне лікування неспроможності анастомозів в хірургії 

тонкої кишки». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03Хірургія. Спеціалізована рада – Д 

64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. 

Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). Науковий консультант: Бойко Валерій Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. 

В.Т. Зайцева НАМНУ», завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного 

університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Велигоцький Микола Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри торако-абдомінальної хірургії Харківської 

медичної академії післядипломної освіти; Подпрятов Сергій Євгенійович, доктор медичних 

наук, лікар-хірург КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» КМР; Польовий Віктор 

Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії ВДНЗУ 

«Буковинський державний медичний університет». 

 

КАЗАКОВ Віталій Євгенович, лікар-психіатр комунального некомерційного 

підприємства Кам’янскої міської ради «Міська лікарня № 1». Назва дисертації «Особливості 

психопатологічних порушень при  патології екзогенно-органічного, екзогенно-

інтоксикаційного та ендогенно-органічного генезу  (синдромологія, психопатогенез, 
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прогностика, психореабілітація)». Шифр та назва спеціальності – 19.00.04 – медична 

психологія.  Спецрада – Д 64.609.03 Харківської медичної академії післядипломної освіти 

МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, тел. (057) 711-35-56). Науковий 

консультант: Чугунов Вадим Віталійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології 

Запорізького державного  медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Маркова Маріанна Владиславівна, доктор медичних наук, професор, в.о. завідуюча 

каф.психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Пшук 

Наталія Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедри медичної 

психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Вінницького національного 

медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України; Мороз Світлана Михайлівна  - 

доктор медичних наук, професор, завідуюча психосоматичним центром КП 

«Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова» Дніпропетровської обласної 

ради. 

 

КРИВОНІС Тамара Григорівна, доцент кафедри медичної психології та психіатрії з 

курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені М.І. 

Пирогова МОЗ України  Назва дисертації «Клініко-психологічна характеристика сімейної 

дезадаптації у родинах з онкологічним хворим (феноменологія, механізми психопатогенезу та 

заходи медико-психологічної допомоги)». Шифр та назва спеціальності – 19.00.04 – медична 

психологія. Спецрада – Д 64.609.03 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 

України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, тел. (057) 711-35-56). Науковий консультант: 

Маркова Маріанна Владиславівна,  доктор медичних наук, професор, в.о.завідувача 

каф.психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 

Офіційні опоненти: Кожина Ганна Михайловна, доктор медичних наук, професор, 

завідуюча каф. психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського 

національного медичного університету МОЗ України; Савіна Майя Василівна, доктор 

медичних наук, доцент, професор кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології 

Національного університету імені В.Н.Каразіна МОН України; Венгер  Олена Петрівна, 

доктор медичних наук, професор,  завідуюча каф. психіатрії, наркології та медичної психології 

Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. 

 

Бодня Олександр Іванович, доцент кафедри травматології та ортопедії Одеського 

національного медичного університету МОЗ України, м. Одеса. Назва дисертації – «Клініко-

біомеханічне обгрунтування малоінвазивного остеосинтезу при   лікуванні переломів кісток 

заднього відділу стопи та їх наслідків».  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,  Сухін Юрій 

Віталійович, доктор  медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії 

Одеського національного медичного університету МОЗ України, м. Одеса. Офіційні опоненти: 

Лябах Андрій Петрович,  доктор медичних наук,  професор, завідувач відділу патології стопи 

та складного протезування Державної установи  «Інститут травматології та ортопедії  

Національної  академії медичних наук    України», м. Київ; Корольков Олександр Іванович, 

доктор медичних наук, асистент кафедри травматології та ортопедії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, м. Львів 

Черниш Володимир Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

травматології, ортопедії та військово-польової хірургії Донецького національного медичного 

університету МОЗ України. 
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Косаківська Ілона Анатоліївна, доцент кафедри дитячої оториноларингології, 

аудіології та фоніатрії, Національний університет охорони здоров’я України імені 

П. Л. Шупика. Назва дисертації: «Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні 

захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної технології 

(експериментально-клінічне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.01.19 – 

оториноларингологія. Спецрада Д 26.611.01 Державної установи «Інститут отоларингології ім. 

проф. О. С. Коломійченка НАМН України» (03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 

483-22-02). Науковий консультант: Шкорботун Володимир Олексійович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології Національного університету охорони 

здоров’я України імені П. Л. Шупика. Офіційні опоненти: Кіщук Василь Васильович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології Вінницького національного 

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

наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського; Писанко 

Віктор Миколайович, доктор медичних наук, завідувач відділу ЛОР-патології дитячого віку 

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

 

Носівець Дмитро Сергійович,  викладач кафедри фармакології і клінічної 

фармакології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Назва дисертації:  

«Фармакологічний аналіз знеболення та хондропротекції за умов експериментального 

остеоартрозу на тлі  гіпотиреозу». Шифр та назва спеціальності – 14.03.05 – фармакологія.   

Спецрада Д 26.550.01 ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"  (03057, м. 

Київ, вул. Антона Цедіка, 14, т. (044)456-42-56).   Науковий консультант:  Мамчур Віталій 

Йосипович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри фармакології і клінічної 

фармакології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Офіційні опоненти: 

Ядловський Олег Євгенович, доктор біологічних наук,  головний науковий співробітник 

відділу медичної хімії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ;  

Волощук Наталія Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри 

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

України;  Поворознюк Владислав Володимирович,  доктор медичних наук, професор, 

керівник відділу клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут 

геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», м. Київ. 

 

Петрук Любов Геннадіївна, асистент кафедри військової медицини та медицини 

катастроф, Одеський національний медичний університет. Назва дисертації: «Діагностика і 

лікування слухових сенсоневральних та вестибулярних розладів у хворих з акутравмою, 

отиманою в зоні бойових дій». Шифр та назва спеціальності – 14.01.19 – оториноларингологія. 

Спецрада Д 26.611.01 Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. 

Коломійченка НАМН України» (03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 483-22-02). 

Науковий консультант: Шидловська Тетяна Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач лабораторії голосу і слуху Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. 

О. С. Коломійченка НАМН України». Офіційні опоненти: Гарюк Григорій Іванович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри отоларингології та дитячої отоларингології 

Харківської медичної академії післядипломної освіти; Яшан Олександр Іванович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та 

нейрохірургії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. 

Горбачевського; Дєєва Юлія Валеріївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка 

кафедри оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
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Федорич Павло Володимирович, професор кафедри військової загальної  практики – 

сімейної медицини Української військово-медичної академії. Назва дисертації: 

«Попередження медико-соціальних наслідків інвазій сечостатевої системи, спричинених 

трихомонадами та лямбліями – діагностика, комплексна терапія, профілактика». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби. Спецрада Д 64.603.01 Державної 

установи “Інститут дерматології та венерології НАМН України” (61057, м. Харків, вул. 

Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). Науковий консультант: Мавров Геннадій Іванович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач сектора вивчення впливу епідемії ВІЛ на проблему 

інфекцій, що передаються статевим шляхом, Державної установи «Інститут дерматології та 

венерології НАМН України». Офіційні опоненти: Дюдюн Анатолій Дмитрович, доктор 

медичних  наук, професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Бондар Сергій Анатолійович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова; Запольський Максим 

Едуардович, доктор медичних наук, доцент кафедри дерматології та венерології Одеського 

національного медичного університету МОЗ України. 

 

Турчина Наталія Степанівна, доцент кафедри неврології Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця. Назва дисертації «Клініко-експериментальне 

обґрунтування ролі вірусної інфекції в розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних 

порушень мозкового кровообігу». Шифр та назва спеціальності – 14.01.15 – Нервові хвороби. 

Спецрада Д 26.613.01 Національного університету охорони здоров’я України 

імені П. Л. Шупика, МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). 

Науковий консультант: Черенько Тетяна Макарівна, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, 

МОЗ України. Офіційні опоненти: Боброва Валентина Іванівна, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри медицини невідкладних станів, Національний університет 

охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України, м. Київ; Литвиненко Наталія 

Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри нервових хвороб з 

нейрохірургією та медичною генетикою Української медичної стоматологічної академії, МОЗ 

України, м. Полтава; Скибо Галина Григорівна, доктор медичних наук, член-кореспондент 

НАМН України, професор, завідувачка відділу цитології Інституту фізіології імені О. О. 

Богомольця, НАМН України, м. Київ. 

 

Чайківська Еліна Флавіанівна, лікар дитячий гінеколог Львівської обласної дитячої 

клінічної лікарні "ОХМАТДИТ", доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету 

ім.Д.Галицького МОЗ України. Назва дисертації: “Особливості становлення репродуктивної 

функції у дівчат з хронічними дифузними захворюваннями печінки”. Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 26.553.01 Державної 

установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової НАМН 

України" (04050 м.Київ, вул.П.Майбороди 8, тел. 483-90-56). Науковий консультант: 

Татарчук Тетяна Феофанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення 

ендокринної гінекології Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М.Лук'янової НАМН України". Офіційні опоненти: Вдовиченко Юрій 

Петрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології Національного університету охорони здоров'я України ім.П.Л.Шупика МОЗ 

України; Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету 
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ім.М.І.Пирогова МОЗ України; Носенко Олена Миколаївна, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного 

університету".  

 

Воробей Людмила Ігнатівна, заступник директора з медичної частини КНП 

«Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини», м. Київ. Назва 

дисертації: «Дистрес плода: механізми розвитку у жінок з обтяженим акушерським анамнезом 

при порушенні нейровегетативної регуляції». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – 

акушерство та гінекологія. Спецрада Д 26.613.02 Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 

205-49-82. Офіційні опоненти: Лакатош Володимир Павлович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця; Жабченко Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділення патології вагітності та пологів ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; Квашенко 

Валентина Павлівна, доктор медичних наук, професор, провідний експерт ТОВ "ФАМІЛІЯ 

МЕДІКУС". 

 

Литвак Олена Олегівна, провідний науковий співробітник відділу малоінвазивної 

хірургії «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ. 

Назва дисертації: «Безпліддя у жінок з лейоміомою матки: діагностика і тактика лікування». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». Спецрада Д 26.613.02 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. 

Дорогожицька, 9; тел. (044)205-49-82). Офіційні опоненти: Корнацька Алла Григорівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ 

«Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»; 

Семенюк Людмила Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу 

репродуктивної медицини та хірургії Українського науково-практичного центру ендокринної 

хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України; доктор медичних наук, 

професор Заболотнов Віталій Олександрович, завідувач кафедри «Сестринська справа» 

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради. 

 

Ошовський Віктор Іванович, лікар акушер-гінеколог ТОВ «УНІКЛІНІКА», м. Київ. 

Назва дисертації: «Комплексна оцінка стану плода з метою оптимізації внутрішньоутробних 

втручань». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». Спецрада 

Д 26.613.02 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-82). Офіційні опоненти: Медведь 

Володимир Ісаакович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення внутрішньої 

патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»; Бенюк 

Василь Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України; 

Сафонова Інесса Миколаївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри променевої 

діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 

 

Рубан Яна Анатоліївна, завідувач відділення пренатальної діагностики відділення 

амбулаторної допомоги ТОВ «ІСІДА-IVF», м. Київ. Назва дисертації: «Плацентарна дисфункція 

після допоміжних репродуктивних технологій: прогнозування, тактика ведення вагітності і 
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розродження». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». Спецрада 

Д 26.613.02 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. 

Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)205-49-82). Офіційні опоненти: Бойко Володимир 

Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 

Медичного інституту Сумського державного університету; Товстановська Валентина 

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

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

медичних наук, професор Заболотнов Віталій Олександрович, завідувач кафедри «Сестринська 

справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради. 

 

Регеда–Фурдичко Мар’яна Михайлівна, асистент кафедри анатомії, фізіології та 

патології ТзОВ «Львівський медичний інститут». Назва дисертації: «Патогенетичні 

обґрунтування антиоксидантної і імуномоделюючої корекції за умов розвитку контактного 

дерматиту та експериментальної пневмонії». 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: Огоновський Роман Зіновійович, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

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; Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Української медичної стоматологічної 

академії МОЗ України. 

 

Романенко Ірина Юріївна, докторант кафедри акушерства та гінекології факультету 

післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації: «Репродуктивні втрати у жінок – 

внутрішньо переміщених осіб: оптимізація діагностики, лікування та профілактики». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 58.601.02 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий консультант: 

Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Тернопільського національного 

медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Венцківська Ірина Борисівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

МОЗ України; Грищенко Ольга Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України; Жилка Надія Яківна, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. 

 

Юрценюк Ольга Сидорівна, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної 

психології імені С.М. Савенка, Буковинський державний медичний університет. Назва 

дисертації: «Непсихотичні психічні розлади у студентів закладів вищої освіти (закономірності 

формування, діагностика, профілактика, лікування та реабілітація)». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.16 – психіатрія. Спецрада Д 26.852.35 ДУ «Науково-дослідний інститут 
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психіатрії МОЗ України» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, т. 468-32-15). Науковий 

консультант: Напрєєнко Олександр Костянтинович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О. О. 

Богомольця. Офіційні опоненти: Пилягіна Галина Яківна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національного 

університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика; Логановський Костянтин 

Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу радіаційної 

психоневрології Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної 

медицини Національної академії медичних наук України»; Пріб Гліб Анатолійович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів 

Державної служби зайнятості України. 

 

ЛИЧКО Володимир Станіславович, доцент кафедри нейрохірургії та неврології з 

курсами психіатрії, наркології, медичної психології, професійних хвороб Медичного 

інституту Сумського державного університету МОН України. Назва дисертації «Діагностика 

та лікування інфаркту головного мозку з урахуванням мембрано-рецепторних та 

імунологічних порушень (клініко-експериментальне дослідження)». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.15 – нервові хвороби. Спецрада  Д 64.566.01 ДУ "Інститут неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України" (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел. 

(057)738-33-87). Науковий консультант: Малахов Володимир Олександрович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач  кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної 

медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Міщенко Тамара Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

клінічної неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету ім. 

В.Н.Каразіна МОН України; Дельва Михайло Юрійович, доктор медичних наук, професор, 

завідуючий кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Української 

медичної стоматологічної академії МОЗ України; Товажнянська Олена Леонідівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології № 2 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України.  

 

 

 

Струс Оксана Євгенівна, доцент кафедри технології ліків і біофармації Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Назва 

дисертації: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування комплексного використання 

сапропелів для створення лікарських, ветеринарних та косметичних засобів». 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: Половко Наталя Петрівна, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри 

аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету, м. Харків МОЗ 

України. 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 МОЗ 

України; Полова Жанна Миколаївна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 

кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету 

імені О.О.Богомольця МОЗ України; Кривов'яз Олена Вікторівна, доктор фармацевтичних 

наук, професор, завідувач кафедри фармації Вінницького національного медичного 

університету імені М.І.Пирогова МОЗ України. 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
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Щербина Роман Олександрович, доцент кафедри природничих дисциплін для 

іноземних студентів та токсикологічної хімії, Запорізький державний медичний університет. 

Назва дисертації: «Спрямований синтез, вивчення фізико-хімічних та біологічних 

властивостей нових похідних 4-R-5-(морфолінометил)-3-тіо-1,2,4-триазолів». Шифр та назва 

спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Спецрада Д 17.600.03 

Запорізького державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26; 

тел. (061) 224-64-69). Науковий консультант: Панасенко Олександр Іванович, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри природничих дисциплін для іноземних 

студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету. Офіційні 

опоненти: Колісник Сергій Вікторович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 

кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології Національного фармацевтичного 

університету; Коваленко Сергій Миколайович, доктор хімічних наук, професор, професор 

кафедри органічної хімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

Драпак Ірина Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри 

загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії, Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького. 
 

Гоцуля Андрій Сергійович, доцент кафедри природничих дисциплін для іноземних 

студентів та токсикологічної хімії, Запорізький державний медичний університет. Назва 

дисертації: «Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості в ряду N- та S-

заміщених 1,2,4-триазол-3-тіолу, які містять ядро піролу, піразолу, пурину та ксантину». Шифр 

та назва спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Спецрада Д 

17.600.03 Запорізького державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, пр. 

Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий консультант: Панасенко Олександр 

Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри природничих 

дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного 

медичного університету. Офіційні опоненти: Колісник Сергій Вікторович, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та аналітичної 

токсикології Національного фармацевтичного університету; Коваленко Сергій 

Миколайович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри органічної хімії 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Драпак Ірина 

Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, 

біонеорганічної, фізколоїдної хімії, Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького. 
 

Варинський Борис Олександрович, доцент кафедри фізколоїдної хімії, Запорізький 

державний медичний університет. Назва дисертації: «Хроматографічне та мас-

спектрометричне визначення активних фармацевтичних інгредієнтів – похідних 3-тіо-1,2,4-

тріазолу в лікарських засобах та біологічних об’єктах». Шифр та назва спеціальності – 15.00.02 

– фармацевтична хімія та фармакогнозія. Спецрада Д 17.600.03 Запорізького державного 

медичного університету (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). 

Науковий консультант: Каплаушенко Андрій Григорович, доктор фармацевтичних наук, 

професор, завідувач кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного 

університету. Офіційні опоненти: Омельянчик Людмила Олександрівна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, професор кафедри хімії Запорізького національного 

університету; Логойда Лілія Святославівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач 

кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І. 

Я. Горбачевського; Блажеєвський Микола Євстахійович, доктор хімічних наук, професор, 
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професор кафедри неорганічної та фізичної хімії Національного фармацевтичного 

університету. 
 

Северіна Ганна Іванівна, доцент кафедри фармацевтичної хімії, Національний 

фармацевтичний університет. Назва дисертації: «Синтез та фізико-хімічні характеристики 

ЦНС-агентів серед похідних піримідин-4-ону та піримідин-2(4)-тіону». Шифр та назва 

спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Спецрада Д 64.605.01 

Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-

35-81). Науковий консультант: Георгіянц Вікторія Акопівна, доктор фармацевтичних наук, 

професор, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного 

університету. Офіційні опоненти: Журавель Ірина Олександрівна, доктор хімічних наук, 

професор, завідувачка кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації 

Харківської медичної академії післядипломної освіти; Каплаушенко Андрій Григорович, 

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фізколоїдної хімії Запорізького 

державного медичного університету; Логойда Лілія Святославівна, доктор фармацевтичних 

наук, професор, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського національного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 

 

Хромильова Ольга Володимирівна, доцент кафедри фармацевтичної хімії, 

Запорізький державний медичний університет. Назва дисертації: «Розробка та стандартизація 

фіксованих комбінованих нейрометаболітотропних церебропротекторів на основі комбінацій 

похідних 1,2,4-триазолу з аліфатичними трансмітерними амінокислотами». Шифр та назва 

спеціальності – 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів. 

Спецрада Д 64.605.01 Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий консультант: Кучеренко Людмила Іванівна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії Запорізького 

державного медичного університету. Офіційні опоненти: Гризодуб Олександр Іванович, 

доктор хімічних наук, професор,  директор Державного підприємства «Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів»; Мартинов Артур Вікторович, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної 

імунофармакології ДУ «Інститут мікробіології та імунології iмeні І. І. Мечникова НАМН 

України»; Алмакаєва Людмила Григорівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 

професорка кафедри фармацевтичних дисциплін Ужгородського національного університету.  

 

Голік Микола Юрійович, завідувач кафедри неорганічної та фізичної хімії, 

Національний фармацевтичний університет. Назва дисертації: «Створення нових діуретиків 

на основі похідних хінолону-2». Шифр та назва спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія 

та фармакогнозія. Спецрада Д 64.605.01 Національного фармацевтичного університету (61002, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий консультант: Українець Ігор 

Васильович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фармацевтичної хімії 

Національного фармацевтичного університету. Офіційні опоненти: Журавель Ірина 

Олександрівна, доктор хімічних наук, професор, завідувачка кафедри клінічної біохімії, 

судово-медичної токсикології та фармації Харківської медичної академії післядипломної 

освіти; Демченко Анатолій Михайлович, доктор фармацевтичних наук, професор, професор 

кафедри хімії та фармації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

Каплаушенко Андрій Григорович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 

кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету. 
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Тригубчак Оксана Володимирівна, старший інженер технологічної лабораторії 

департаменту досліджень та розробки АТ «Фармак». Назва дисертації «Теоретичне та 

експериментальне обґрунтування створення і дослідження комбінованих твердих лікарських 

форм». Шифр та назва спеціальності 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація. Спецрада Д 26.613.04 Національного університету охорони 

здоров’я України імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-

46). Науковий консультант: Грошовий Тарас Андрійович, доктор фармацевтичних наук, 

професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Коритнюк Раїса Сергіївна, доктор фармацевтичних наук, 

професор, професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації  Національного 

університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; Кухтенко Олександр 

Сергійович, доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри технологій 

фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету; Білоус Світлана 

Богданівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри технологій ліків і 

біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

 

 

Сліпченко Галина Дмитрівна, доцент кафедри заводської технології ліків 

Національного фармацевтичного університету. Назва дисертації: «Наукове та 

експериментальне обґрунтування створення лікарських засобів на основі рослинної сировини 

та екстракту шоломниці байкальської». 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: Рубан Олена Анатоліївна, доктор фармацевтичних 

наук, професор кафедри заводської технології ліків, завідувачка кафедри заводської технології 

ліків 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. 

Дроздова Анна Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри 

фармацевтичної технології і біофармації, Національна медична академія післядипломної 

освіти ім. П. Л. Шупика Федоровська Мар'яна Іванівна, доктор фармацевтичних наук, 

доцент завідувачка кафедри організації та економіки фармації і технології ліків Івано-

Франківського національного медичного університету. 
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Маланюк Наталія Михайлівна, викладач циклової комісії загальноосвітніх 

дисциплін Київського коледжу транспортної інфраструктури. Назва дисертації: «Теоретичні і 

методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного 

транспорту в системі «коледж-університет». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти. Спецрада Д 47.053.01 Рівненського державного гуманітарного 

університету (33000, м. Рівне, С. Бандери, 12; т. (0362) 63-42-24. Науковий консультант: 

Романишина Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Офіційні опоненти: 

Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету ім. 

Володимира Гнатюка; Гулай Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету; Сущенко 

Роман Віталійович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри транспортних 

технологій Національного університету «Запорізька політехніка».  

 

 

 

 

Федоренко Сергій Якович, завідувач кафедри ветеринарної репродуктології, 

факультету ветеринарної медицини, Харківської державної зооветеринарної академії. Назва 

дисертації: «Теоретико-експериментальне обґрунтування способів діагностики та терапії корів 

за гонадопатій». Шифр та назва спеціальності – 16.00.07 – ветеринарне акушерство. Спецрада 

Д 35.826.03 Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 260-28-89). Науковий 

консультант: Скляров Павло Миколайович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри 

хірургії і акушерства сільськогосподарських тварин Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. Офіційні опоненти: Стефаник Василь Юрійович, доктор 

ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; Стравський Ярослав Степанович, доктор 

ветеринарних наук, старший викладач кафедри медичної біології Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського; Остапів Дмитро 

Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії молекулярної біології 

та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН України. 
 

 

 

Павлюк Тетяна Сергіївна, доцент кафедри мистецтв ПВНЗ «Київський університет 

культури». Назва дисертації – «Бальна хореографія ХХ – початку ХХІ століття: генеза, 

соціокультурний контекст, тенденції розвитку». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – 

теорія та історія культури. Спецрада Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України (01001, м. Київ, вул. 

Грушевського 4; тел. (044) 278-34-54). Офіційні опоненти: Миленька Галина Дмитрівна, 

доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого;  Терещенко Алла 

МИСТЕЦТВО 
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Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії та теорії музики 

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки; Гарбузюк Майя Володимирівна, доктор 

мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ ім. Івана 

Франка.  

 

Клименко Ірина Віталіївна, завідувачка проблемної науково-дослідної лабораторії 

етномузикології Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Назва 

дисертації: «Обрядові мелодії українців у контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного 

меломасиву: типологія і географія». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне 

мистецтво. Спецрада Д 26.005.01 Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського Міністерства культури та інформаційної політики України (01001, м. Київ, 

вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Офіційні опоненти: Довгалюк 

Ірина Сергіївна, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри української 

фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету 

імені Івана Франка; Єфремова Людмила Олександрівна, доктор мистецтвознавства, 

провідний науковий співробітник Відділу музикознавства та етномузикології Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського; Слюжинскас 

Рімантас, доктор наук (етнологія), професор, старший науковий співробітник Відділу 

етномузикології Центру науки Академії музики і театру Литви. 

 

Фабрика-Процька Ольга Романівна, доцент кафедри музичної україністики та народно-

інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. Назва дисертації: «Народна музична 

культура лемків і русинів Карпатського регіону в контексті ідентифікаційних процесів ХХ – 

початку ХХІ століть». 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: Дутчак 

Віолетта Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музичної 

україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту 

мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Офіційні 

опоненти: Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри історії музики (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка 

Міністерства культури та інформаційної політики України); Афоніна Олена Сталівна,  

доктор мистецтвознавства, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства 

культури та інформаційної політики України); Сабадаш Юлія Сергіївна, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри культурології та інформаційної діяльності 

(Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України) 

 

 

 

Соснова Надія Степанівна, доцент, кандидат архітектури, доцент кафедри 

містобудування Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська 

політехніка». Назва дисертації: «Теоретико-методологічні основи формування громадських 

просторів міст України».  Шифр та назва спеціальності – 18.00.01 – теорія архітектури, 

реставрація пам’яток архітектури. Спецрада Д 35.052.11 Національного університету 

«Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України (79013, м. Львів, вул. Ст. 

Бандери, 12; тел. (032) 258-26-28). Науковий консультант:  Гнесь Ігор Петрович, доктор 

АРХІТЕКТУРА 
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архітектури, доцент, завідувач  кафедри архітектурного проектування та інженерії Інституту 

архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні 

опоненти: Ремізова Олена Ігорівна, доктор архітектури, професор, професор  кафедри  основ 

архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури 

Міністерства освіти і науки України, м. Харків; Осиченко Галина Олексіївна, доктор 

архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища Харківського  національного  університету міського господарства 

ім. О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, м.Харків;  Устінова Ірина Ігорівна,  

доктор архітектури, доцент, професор кафедри містобудування Київського національного  

університету  будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України, м. Київ.   

 

 

Каліщук Світлана Миколаївна, докторант кафедри психології особистості та 

соціальних практик Київського університету імені Бориса Грінченка МОН України. Назва 

дисертації: «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Спецрада Д 

26.453.01. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. 

Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий консультант: Сергєєнкова Оксана Павлівна, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології особистості та соціальних 

практик Київського університету імені Бориса Грінченка МОН України. Офіційні опоненти: 

Яценко Тамара Семенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України; Вірна 

Жанна Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри Волинського 

національного університету імені Лесі Українки МОН України; Карпенко Зіновія 

Степанівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника МОН України. 

 

БЕГЕЗА Людмила Євгенівна, професор кафедри психології Інституту підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України. Назва дисертації «Психологія професійної 

аутоідентифікація лікаря (інтеріоризація дефензивність, психопрофілактичні виміри)». Шифр 

та назва спеціальності – 19.00.04 – медична психологія. Спецрада – Д 64.609.03 Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, 

тел. (057) 711-35-56). Науковий консультант: Пріб Гліб Анатолійович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України. Офіційні опоненти: Чугунов Вадим Віталійович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, 

наркології та сексології Запорізького державного медичного університету МОЗ України; 

Бохонкова Юлія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля МОН України; Борисюк Алла Степанівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології та філософії Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України. 

 

 

 

Стеблина Наталія Олександрівна, доцент кафедри журналістики, Донецький 

національний університет імені Василя Стуса. Назва дисертації: «Цифровізація державної 

політики як дискурс сучасності». Шифр та назва спеціальності  – 23.00.02 – політичні 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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інститути та процеси. Спецрада Д 11.051.13 Донецького національного університету імені 

Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця,  вулиця 600-річчя, 21, тел. (0432) 50-89-37). 

Науковий консультант: Польовий Микола Анатолійович, доктор політичних наук, 

професор, професор кафедри політології та державного управління  Донецького 

національного університету імені Василя Стуса. Офіційні опоненти: Даниленко Сергій 

Іванович, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій 

та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Іщенко Ігор Васильович, доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Коч Світлана Вадимівна, доктор політичних наук, 

доцент, доцент кафедри історії та світової політики  Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова. 

 

Ягунов Дмитро Вікторович, доцент кафедри політології та державного управління, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса. Назва дисертації: «Пенітенціарна 

політика як складова соціального контролю». Шифр та назва спеціальності  – 23.00.02 – 

політичні інститути та процеси. Спецрада Д 11.051.13 Донецького національного університету 

імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця,  вулиця 600-річчя, 21, тел. (0432) 50-89-

37). Науковий консультант: Нагорняк Тетяна Леонтіївна, доктор політичних наук, 

професор, перший проректор Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Офіційні опоненти: Горбатенко Володимир Павлович, доктор політичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і 

права імені В. М. Корецького НАН України; Іщенко Ігор Васильович, доктор політичних 

наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Малкіна Ганна Миколаївна, доктор політичних наук, 

доцент, професор кафедри політичних наук  Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

 

 

Гакман Анна Вікторівна, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і 

спорту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: 

«Теоретико-методичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності осіб похилого віку». 

Шифр та назва спеціальності – 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення. Спецрада Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і 

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

консультант: Андрєєва Олена Валеріївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 

професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету 

фізичного виховання і спорту України. Офіційні опоненти: Томенко Олександр 

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

теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка; Альошина Алла Іванівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури Волинського національного 

університету імені Лесі Українки; Боднар Іванна Романівна, доктор наук з фізичного 

виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. 

 

 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 
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МИХАЙЛОВСЬКА Олена Василівна, доцент кафедри публічного управління та 
менеджменту організацій, Національний університет «Чернігівська політехніка». Назва 
дисертації: «Теоретико-методологічні засади досягнення громадського прогресу в системі 
публічного управління». Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного 
управління. Спецрада Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові України (61001, 
м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий консультант: Руденко 
Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
публічного управління та менеджменту організацій Національного університету 
«Чернігівська політехніка». Офіційні опоненти: Бульба Володимир Григорович, доктор наук 
з державного управління, професор, декан факультету підготовки магістрів публічного 
управління та адміністрування Харківського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України; Новак-Каляєва 
Лариса Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України; Полякова Ольга Станіславівна, доктор наук з державного управління, 
доцент, провідний науковий співробітник Наукового центру проблем виховання доброчесності 
та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського. 

 

Клименко Наталія Григорівна, начальник відділу організації фундаментальних та 

прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень 

Національної академії державного управління при Президентові України. Назва дисертації 

«Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії органів публічної влади та недержавних 

інституцій у сфері національної безпеки». Шифр та назва спеціальності – 25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада Д 26.142.04 

ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, 

м. Київ, вул. Фрометівська, 2,тел. (044) 490-95-00). Офіційні опоненти: Ситник Григорій 

Петрович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки 

України, професор кафедри державного управління філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Семенченко Андрій Іванович, доктор 

наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, директор 

Інституту вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при 

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

старший науковий співробітник, начальник навчально-наукового центру стратегічних 

комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського. 

 

НИКОЛАЄВА Валентина Іванівна, доцент кафедри соціології управління, 
Донецький державний університет управління (м. Маріуполь). Назва дисертації: «Державне 
управління розвитком системи соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства». Шифр 
та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 64.858.01 
Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (61001, м. Харків, просп. Московський, 75; 
тел. (057) 732-30-42). Науковий консультант: Марова Світлана Феліксівна, доктор наук з 
державного управління, професор, ректор Донецького державного університету управління. 
Офіційні опоненти: Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського 
національного технічного 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 



12.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

85 
 

Президентові України; Поспелова Тетяна Вадимівна, доктор наук з державного управління, 
доцент, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Чорний Олег Васильович, Директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької 

обласної державної адміністрації. Назва дисертації «Формування та реалізація державної 

політики у галузі охорони здоров’я в період викликів пандемії». Шифр та назва спеціальності 

– 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.142.04 ПрАТ «Вищий 

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

вул. Фрометівська, 2, тел. (044) 490-95-00). Науковий консультант Гурковський Володимир 

Ігорович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом. Офіційний опоненти: 

Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького Міністерства освіти і науки 

України; Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського 

національного технічного університету Міністерства освіти і науки України; Надюк Зіновій 

Олександрович, доктор наук з державного управління, професор кафедри  екології та 

економіки довкілля ТОВ «Технічний університет «Метінвест Політехніка» (м.Маріуполь). 

 

Білик Олена Іванівна, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту 

Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Розвиток системи публічного 

управління соціальними ризиками в умовах цифрових трансформацій». Шифр та назва 

спеціальності - 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 38.053.03 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (54003, Миколаїв, вул. 68 

Десантників, 10, т. (051250-03-33). Науковий консультант : Подольчак Назар Юрійович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового 

менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Антонов Андрій Вячеславович, доктор наук з державного управління,  професор, професор 

кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного 

університету «Житомирська політехніка»; Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного 

управління,  професор, професор  кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та 

публічного управління  Поліського національного університету; Халецька Аліна 

Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

менеджменту Університету державної фіскальної служби України.  

 

Сорокіна Наталія Григорівна, доцент кафедри державного управління та місцевого 

самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Назва дисертації: 

«Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні». 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 (49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, тел.(056) 794-58-00). 

Науковий консультант: Серьогін Сергій Михайлович, доктор наук з державного управління, 

професор, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: 

Василевська Тетяна Едуардівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного 

управління при Президентові України; Калашник Надія Сергіївна, доктор наук з державного 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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управління, доцент, професор кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування 

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України; Прудиус Леся Василівна, доктор наук з 

державного управління, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 

 

Прав Юрій Григорович, професор кафедри публічного адміністрування Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної Академії 

управління персоналом. Назва дисертації: «Формування та реалізація державної політики 

сприяння розвитку інвестиційно-будівельного комплексу в умовах децентралізації України». 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 

26.142.04 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. (044) 490-95-00. Науковий 

консультант: Непомнящий Олександр Михайлович, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної Академії управління персоналом. 

Офіційні опоненти: Шведун Вікторія Олександрівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління та підприємництва 

Національного аерокосмічного університету імені М.  Є. Жуковського (ХАІ); Сімак 

Сергій Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 

економіки, підприємництва та природничих наук Навчально-наукового інституту управління, 

економіки та природокористування Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського, Ігнатенко Олександр Павлович, доктор наук з державного управління, 

старший експерт з міжвідомчої співпраці та економічного розвитку Проекту «Партнерство для 

розвитку міст» (Проект ПРОМІС). 

 

Дорошенко Володимир Сергійович, доцент кафедри мовної підготовки і комунікації 

в публічному управлінні Національної академії державного управління при Президентові 

України. Назва дисертації: “Теоретико-методологічні засади соціальної політики як інституту 

публічного управління”. Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного 

управління. Спецрада Д 26.810.01 Національної академії державного управління при 

Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий 

консультант: Петроє Ольга Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН 

України. Офіційні опоненти: Кальниш Юрій Григорович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри соціології Дніпропетровського національного 

університету ім. О.Гончара; Крушельницька Таїсія Анатоліївна, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри економіки та регіональної економічної політики 

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України; Шульга Наталія Дмитрівна, доктор наук 

з державного управління, доцент, директор ВСП “Київський транспортно-економічний 

фаховий коледж Національного  транспортного університету”. 

 

Кожина Алла Василівна, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових 

технологій Національної академії державного управління при Президентові України. Назва 

дисертації: “Теоретико-методологічні засади публічного управління інклюзивним місцевим 

розвитком”. Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. 

Спецрада Д 26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові 

України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий консультант: 

Куйбіда Василь Степанович, доктор наук з державного управління, професор, професор 
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кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом  

Національної академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: 

Іванова Тамара Вікторівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного 

авіаційного університету; Халецька Аліна Анатоліївна, доктор наук з державного 

управління, професор, академік АЕН України, професор кафедри менеджменту Університету 

державної фіскальної служби України; Бурик Зоряна Михайлівна, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 

 

 

 

Садовенко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

режисури та акторської майстерності, Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. Назва дисертації: «Хронотоп української народної художньої культури: 

взаємозв’язок традицій та інновацій». 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: Герчанівська Поліна Евальдівна, доктор культурології, професор, завідувач 

кафедри культурології та інформаційних комунікацій Інституту практичної культурології та арт-

менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Офіційні опоненти: 

Колесник Олена Сергіївна, доктор культурології, доцент, професор кафедри філософії та 

культурології Національного університету «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка»; 

Кривошея Тетяна Олександрівна, доктор культурології, доцент, завідувач кафедри теорії та 

історії культури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського; Піщанська 

Вікторія Миколаївна, доктор культурології, доцент, професор кафедри філософії КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР».  

 

 

 

 

Порпуліт Олена Олександрівна, доцент кафедри телебачення та радіомовлення 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Назва дисертації: «Медіаконтинуум як просторово-часовий формат соціальнокомунікаційної 

діяльності початку ХХІ століття». Шифр та назва спеціальності – 27.00.01 – теорія та історія 

соціальних комунікацій. Спецрада Д 26.852.32 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка МОН України (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1; т. (044) 481-45-10). 

Науковий консультант: Городенко Леся Михайлівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 

доцент, професор кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Мітчук Ольга 

Андріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри соціальних 

комунікацій, декан факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені Степана Дем’янчука»; Холод Олександр Михайлович, доктор 

філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника; Ковпак Вікторія Анатоліївна, доктор наук із 

соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із 

громадськістю Запорізького національного університету. 

КУЛЬТОРОЛОГІЯ 

 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
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Черемних Інна Володимирівна, доцент кафедри телебачення та радіомовлення 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Менеджмент телевізійної галузі в трансформаціях цифрової доби». Шифр та 

назва спеціальності – 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. Спецрада Д 

26.852.32 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

(04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1; т. (044) 481-45-10). Науковий консультант: Гоян 

Олесь Яремович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри телебачення та 

радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Пенчук Інна Леонідівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики та української філології Інституту 

журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету; Бутиріна Марія 

Валеріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри масової та 

міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Василик Любов Євгенівна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач 

кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
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