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Мединський Ігор Павлович, доцент кафедри прикладної математики, Національний 

університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Фундаментальні розв’язки задачі 

Коші для вироджених параболічних рівнянь». Шифр та назва спеціальності – 01.01.02 – 

диференціальні рівняння. Спецрада Д 35.051.07 Львівського національного університету 

імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-45-93). Науковий 

консультант: Івасишен Степан Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету України 

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

Анатолій Наумович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу нелінійного аналізу Інституту математики НАН України; Лопушанська 

Галина Петрівна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

математичної статистики і диференціальних рівнянь Львівського національного університету 

імені Івана Франка; Процах Наталія Петрівна, доктор фізико-математичних наук, доцент, 

завідувач кафедри математики і фізики Національного лісотехнічного університету України.  

 

Кулешов Олексій Миколайович, заступник завідувача відділу вакуумної електроніки, 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України. Назва дисертації: «Нові 

режими автоколивань у низьковольтних електронно-вакуумних приладах міліметрового та 

субміліметрового діапазонів із перестроюванням частоти». Шифр та назва спеціальності -  

01.04.04 – фізична електроніка. Спецрада Д 64.157.01 Інституту радіофізики та електроніки  

ім. О. Я. Усикова НАН України (61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12; тел. (057) 763-43-

19). Науковий консультант: Лукін Костянтин Олександрович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач відділу нелінійної динаміки електронних систем 

Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України. Офіційні опоненти: 

Чурюмов Геннадій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету 

радіоелектроніки; Гірка Ігор Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; Кушнір Володимир Абрамович, доктор 

фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, начальник лабораторії 

дослідження і розробок високочастотних інжекторних систем лінійних прискорювачів 

електронів Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН 

України.  

 

 

Крайнюкова Ніна Василівна, старший науковий співробітник відділу теплових 

властивостей і структури твердих тіл та наносистем, Фізико-технічний інститут низьких 

температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України. Назва дисертації: «Кріогенні наноструктури у 

відкритій та обмеженій геометрії: вплив нанорозміру на структурні властивості». Шифр та 

назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Cпецрада Д 64.175.03 Фізико-

технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, 

пр. Науки, 47; тел.(057)340-22-23). Офіційні опоненти: Притула Ігор Михайлович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, директор Інституту монокристалів НАН України; 
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Малихін Сергій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри фізики металів та напівпровідників Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Бойко Юрій Іванович, доктор фізико -

математичних наук, професор кафедри фізики кристалів, заступник завідувача кафедри 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Думін Олександр Миколайович, доцент кафедри прикладної електродинаміки 

факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: «Випромінювання і 

розповсюдження нестаціонарних електромагнітних полів у нелінійних, нестаціонарних та 

біологічних середовищах». 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: Катрич Віктор 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: 

Прокопенко Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старщий науковий 

спiвробiтник, провідний науковий співробітник відділу радіофізики твердого тіла Інституту 

радіофізики та електроніки  ім. О. Я. Усикова НАН України; Чурюмов Геннадій Іванович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізичних основ електронної 

техніки Харківського національного університету радіоелектроніки; Ячин Володимир 

Васильович, доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, завідувач науково-

дослідного відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України. 

 

Бердник Сергій Леонідович, доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та 

комплексних інформаційних технологій, Харківський національний університет імені В. Н. 

Каразіна. Назва дисертації: «Формування електромагнітних полів комбінованими 

вібраторно-щілинними випромінюючими структурами в електродинамічних об’ємах з 

імпедансними границями». 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: Катрич Віктор 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: 

Просвірнін Сергій Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН 

України; Куриляк Дозислав Богданович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу теорії хвильових процесів та оптичних систем 

діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України; Свеженцев 

Олександр Євгенович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник відділу теорії дифракції та дифракційної електроніки 

Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. 

 

Варбанець Сергій Павлович, доцент кафедри комп’ютерної алгебри та дискретної 

математики, Одеський національний університету імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: 

«Метод тригонометричних сум в теорії конгруентних генераторів псевдовипадкових чисел та 

асимптотичних задачах теорії чисел». Шифр та назва спеціальності – 01.01.08 – математична 

логіка, дискретна математика і теорія алгоритмів. Спецрада Д 26.001.18 Київського 

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

64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Кореновський Анатолій 
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Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

математичного аналізу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Офіційні опоненти: Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, декан фізико-математичного факультету Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова; Глазунов Микола Михайлович, доктор фізико-

математичних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені 

В. М. Глушкова НАН України; Бондаренко Євген Володимирович, доктор фізико-

математичних наук, доцент, доцент кафедри алгебри і комп’ютерної математики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Моісеєнко Володимир Євгенович, завідувач  відділу стелараторів, Інститут фізики 

плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН 

України. Назва дисертації: «Високочастотні плазмові розряди в пробкотронах і 

стелараторах». Шифр та назва спеціальності – 01.04.08 – фізика плазми. Спецрада Д 

64.051.12 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, 

майдан Свободи, 4, тел. (057) 707-54-87). Науковий консультант: Гаркуша Ігор Євгенович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, заступник генерального директора 

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

Офіційні опоненти: Гришанов Микола Іванович, доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, професор кафедри «Фізика» Українського державного 

університету залізничного транспорту; Лісовський Валерій Олександрович, доктор 

фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри матеріалів 

реакторобудування та фізичних технологій Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; Луценко Вадим Васильович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теорії ядерного синтезу 

Інституту ядерних досліджень НАН України. 

 

Ромащенко Олена Володимирівна, старший науковий співробітник навчально-

наукового інституту «Фізико-технічний факультет», Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: «Динаміка та фазові стани макрочастинок в пучково-

плазмових системах». Шифр та назва спеціальності – 01.04.08 – фізика плазми. Спецрада Д 

64.051.12 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, 

майдан Свободи, 4, тел. (057) 707-54-87). Науковий консультант: Гірка Ігор 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, директор навчально-

наукового інституту «Фізико-технічний факультет» Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Засенко Володимир Іванович, 

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з 

наукової роботи Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України; 

Літовко Ірина Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу фізики плазми та плазмових 

технологій Інституту ядерних досліджень НAН України; Маслов Василь Іванович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту плазмової 

електроніки та нових методів прискорення Національного наукового центру «Харківський 

фізико-технічний інститут» НАН України. 

 

Насєка Юрій Миколайович, старший науковий співробітник лабораторії оптичної 

субмікронної спектроскопії відділу оптики і спектроскопії напівпровідникових і 

діелектричних матеріалів, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України. Назва дисертації: «Дефектоутворення у кристалах CdZnTe та алмазних 
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полікристалічних плівках». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

Спецрада Д 26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України 

(03028, Київ – 28, проспект Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий консультант: 

Стрельчук Віктор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

лабораторії оптичної субмікронної спектроскопії Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. 

Лашкарьова НАН України. Офіційні опоненти: Войтенко Олександр Іванович, доктор 

фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу фізики кристалів 

Інституту фізики НАН України; Тартачник Володимир Петрович, доктор фізико-

математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу радіаційної фізики 

Інституту ядерних досліджень НАН України; Неділько Сергій Герасимович, доктор 

фізико-математичних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії  «Спектроскопія 

конденсованого стану речовини» фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

Гринь Дмитро Миколайович, старший науковий співробітник, Інститут геофізики 

ім. С. І. Субботіна НАН України. Назва дисертації: «Метод визначення розломно-блокової 

структури геологічного середовища за даними сейсморозвідки». Шифр та назва 

спеціальності – 04.00.22 – геофізика. Спецрада  Д 26.200.01 Інституту геофізики ім. С. І. 

Субботіна НАН України (03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32; т. (044) 423-94-

90). Науковий консультант: Верпаховська Олександра Олегівна, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. Офіційні опоненти: Стародуб Юрій 

Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри цивільного захисту і 

комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності; Маслов Борис Петрович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 

Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України; Лісний Георгій Дмитрович, доктор 

геологічних наук, радник генерального директора ТОВ «Геоюніт». 

 

Сумарук Юрій Петрович, провідний науковий співробітник, Інститут геофізики 

ім. С. І. Субботіна НАН України. Назва дисертації: «Просторово-часовий розподіл вікових 

варіацій геомагнітного поля від зовнішніх та внутрішніх джерел». Шифр та назва 

спеціальності – 04.00.22 – геофізика. Спецрада  Д 26.200.01 Інституту геофізики ім. С. І. 

Субботіна НАН України (03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32; тел. (044) 423-

94-90). Науковий консультант: Орлюк Михайло Іванович, доктор геологічних наук, 

професор, завідувач відділу геомагнетизму Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН 

України. Офіційні опоненти: Чорногор Леонід Феоктистович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач кафедри космічної радіофізики Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; Міліневський Геннадій Петрович, доктор фізико-

математичних наук, головний науковий співробітник фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Корепанов Валерій Євгенович, доктор 

технічних наук, заступник директора з економічних та науково-технічних питань 

Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України. 

 

Гаталевич Андрій Іванович, завідувач  кафедри вищої математики, Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Редукція матриць над 

кільцями Безу та пов’язані з ними задачі теорії кілець і модулів». Шифр та назва 

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

національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
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64/13; тел. (044) 239-31-41). Офіційні опоненти: Дрозд Юрій Анатолійович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач відділу алгебри і топології  Інституту математики  

НАН України; Проскурін Данило Павлович, доктор фізико-математичних наук, доцент, 

професор кафедри дослідження операцій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Щедрик Володимир Пантелеймонович, доктор фізико-математичних 

наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу алгебри 

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

 

Трефілова Лариса Миколаївна, доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 

технології, Національний університет цивільного захисту України. Назва дисертації: 

«Закономірності радіаційного утворення короткоживучих центрів забарвлення і 

люмінесценції в сцинтиляційних кристалах на основі СsI». Шифр і назва спеціальності – 

01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Спецрада Д 64.169.01 Інституту 

монокристалів НАН України (61072, м. Харків, пр. Науки, 60; тел. (057) 341-04-49). Офіційні 

опоненти: Савченко Олена Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, професор, 

провідна наукова співробітниця Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. 

Вєркіна НАН України; Рогачова Олена Іванівна, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професорка кафедри фізики Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Бойко Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри фізики кристалів Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна МОН України. 

 

Хоменкова Лариса Юріївна, старший науковий співробітник, Інститут фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. Назва дисертації: «Структурні 

перетворення та нерівноважні електронні процеси в нанокомпозитах на основі 

широкозонних оксидів». Шифр і назва спеціальності – 01.04.10 − фізика напівпровідників 

та діелектриків. Спецрада Д 26.199.02 Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. 

Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ, пр. Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий 

консультант: Корсунська Надія Овсіївна, доктор фізико-математичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 

НАН України. Офіційні опоненти: Неділько Сергій Герасимович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної 

лабораторії  «Спектроскопія конденсованого стану речовини» фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Хижун Олег Юліанович, 

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

«Спектроскопії поверхні новітніх матеріалів» Інституту проблем матеріалознавства ім. І. 

М. Францевича НАН України; Дмитрук Андрій Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу фотонних процесів Інституту фізики НАН України.  

 

          Назаренко Андрій Володимирович, старший науковий співробітник відділу 

математичних методів в теоретичній фізиці, Інститут теоретичної фізики ім. М. 

М. Боголюбова НАН України. Назва дисертації: «Статистичні властивості систем із 

сильною взаємодією та ефекти гравітації». Шифр та назва спеціальності – 01.04.02 – 

теоретична фізика. Спецрада  Д 26.191.01 Інституту теоретичної фізики ім. М. 

М. Боголюбова НАН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 14-б; тел. (044) 521-34-

23). Науковий консультант: Гаврилик Олександр Михайлович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач відділу математичних методів в теоретичній 



22.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

6 
 

фізиці Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України. Офіційні 

опоненти:   Корчин Олександр Юрійович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу квантово-електродинамічних явищ і 

електродинаміки адронів Інституту теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера  НАН України 

(Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»); Пелих 

Володимир Олександрович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу диференціальних рівнянь і теорії функцій Інституту 

прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; Ребенко 

Олексій Лукич, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН України. 

 

Василишин Тарас Васильович, доцент кафедри математичного і функціонального 

аналізу, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». Назва дисертації: «Аналіз на спектрах алгебр аналітичних та 

гладких функцій на банаховому просторі». 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)234-51-50). Науковий консультант: Загороднюк 

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

математичного і функціонального аналізу Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: 

Банах Тарас Онуфрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 

алгебри, топології та основ математики Львівського національного університету імені Івана 

Франка; Качановський Микола Олександрович, доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу функціонального 

аналізу Інституту математики НАН України; Проскурін Данило Павлович, доктор фізико-

математичних наук, доцент, професор кафедри дослідження операцій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Гуменюк-Сичевська Жанна Віталіївна, старший науковий співробітник відділу 

фізики і технології низьковимірних систем, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. 

Лашкарьова НАН України. Назва дисертації: «Оптоелектронні властивості низьковимірних 

структур на основі вузькощілинних напівпровідників в ІЧ і ТГц діапазонах спектру». Шифр 

та назва спеціальності – 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем. Спецрада Д 26.199.01 

Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, Київ - 28, пр. 

Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Офіційні опонети: Тарапов Сергій Іванович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу радіоспектроскопії Інституту 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України; Лозовський Валерій 

Зіновійович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою теоретичних 

основ високих технологій Інституту високих технологій Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Вайнберг Віктор Володимирович, доктор фізико-

математичних наук, провідний науковий співробітник відділу електроніки твердого тіла 

Інституту фізики НАН України. 

 

Борисюк Вадим Миколайович, доцент кафедри наноелектроніки та модифікації 

поверхні, Сумський державний університет. Назва дисертації: «Механічні властивості та 

фазові переходи в Tin+1Cn максенах і металевих наноматеріалах під дією зовнішнього впливу 

деформації та температури». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

Спецрада Д 55.051.02 Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-
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Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий консультант: Гогоці Юрій Георгійович, 

доктор технічних наук, професор, директор Інституту Наноматеріалів Університету 

Дрекселя, США. Офіційні опоненти: Татаренко Валентин Андрійович, доктор фізико-

математичних наук, професор, директор Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН 

України; Іващенко Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу фізичного матеріалознавства тугоплавких сполук 

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

Миколайович, доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий 

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

України. 

 

Бондар Олександр В’ячеславович, провідний науковий співробітник НДЧ кафедри 

наноелектроніки та модифікації поверхні, Сумський державний університет. Назва 

дисертації: «Структура та фізико-механічні властивості багатокомпонентних та 

багатошарових наноструктурних покриттів». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – 

фізика твердого тіла. Спецрада Д 55.051.02 Сумського державного університету (40007, 

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий консультант: 

Погребняк Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні Сумського державного університету. 

Офіційні опоненти: Татаренко Володимир Андрійович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, директор Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; 

Стрельницький Володимир Євгенійович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, начальник лабораторії надтвердих аморфних алмазоподібних і 

полікристалічних алмазних покриттів відділу іонно-плазмової обробки матеріалів 

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»; Тюрін Юрій 

Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу нових фізико-хімічних способів зварювання № 006 Інституту 

електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. 

 

Дойков Дмитро Миколайович, завідувач кафедри природничих та технічних наук? 

Одеський національний морський університет. Назва дисертації: «Спектроскопія дифузних 

середовищ у - та оптичному діапазонах». Шифр та назва спеціальності – 01.03.02 – 

астрофізика, радіоастрономія. Спецрада Д 41.051.04 Одеського національного університету 

ім. І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048)723-52-54). Науковий 

консультант: Андронов Іван Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри математики, фізики і астрономії Одеського морського національного 

університету. Офіційні опоненти: Панько Олена Олексіївна, доктор фізико-математичних 

наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та астрономії Одеського 

національного університету ім. І. І. Мечникова; Ісмаїлов Нариман Зейналабди огли, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу «Галактики і процеси 

зореутворення» Шамахинської астрофізичної обсерваторії ім. Н. Тусі Національної академії 

наук Азербайджану; Ваврух Маркіян Васильович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри астрофізики Львівського національного університету імені 

Івана Франка.  

 

Колесніков Сергій Вячеславович, старший науковий співробітник НДІ 

фундаментальних та прикладних досліджень, Одеський національний морський університет. 

Назва дисертації: «Особливості поляризованого випромінювання небесних тіл різної 

природи». Шифр та назва спеціальності – 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія. Спецрада 
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Д 41.051.04 Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (65082 м. Одеса, вул. 

Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий консультант: Андронов Іван Леонідович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики, фізики і 

астрономії Одеського національного морського університету. Офіційні опоненти: 

Тишковець Віктор Павлович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач науково-дослідного відділу космічної радіофізики 

Радіоастрономічного інституту НАН України; Мелех Богдан Ярославович, доктор фізико-

математичних наук,  старший науковий співробітник, завідувач кафедри астрофізики 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Вавилова Ірина Борисівна, 

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

позагалактичної астрономії та астроінформатики Головної астрономічної обсерваторії НАН 

України. 

 

Кирчей Іван Ігорович, старший науковий співробітник, Інститут прикладних 

проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Назва дисертації: 

«Узагальнені обернені матриці над тілом кватерніонів та їх застосування». Шифр та назва 

спеціальності – 01.01.06 – алгебра та теорія чисел. Спецрада Д 26.206.03 Інституту 

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

Науковий консультант: Григорчук Ростислав Іванович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, заслужений професор Техаського університету (Texas A&M University). Офіційні 

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

завідувач кафедри геометрії і алгебри Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара; Бондаренко Віталій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу алгебри і топології Інституту математики НАН 

України; Жучок Анатолій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри алгебри та системного аналізу Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». 

 

Нестеренко Марина Олександрівна, старший науковий співробітник відділу 

математичної фізики, Інститут математики НАН України. Назва дисертації: «Реалізації та 

контракції алгебр Лі, орбіт функції та квазікристали». Шифр та назва спеціальності – 

01.01.03 – математична фізика. Спецрада Д 26.206.01 Інституту математики НАН України 

(01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. (044)234-51-50). Науковий консультант: Бойко 

Вячеслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН України. Офіційні 

опоненти: Іоргов Микола Зіновійович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач лабораторії теорії інтегровних систем відділу 

математичних методів в теоретичній фізиці Інституту теоретичної фізики ім. М. М. 

Боголюбова НАН України; Петравчук Анатолій Петрович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач кафедри алгебри і комп’ютерної математики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Федорчук Василь Максимович, 

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник відділу №14 алгебри Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. 

Я. С. Підстригача НАН України. 

 

Калюжний-Вербовецький Дмитро Семенович, старший викладач кафедри вищої 

математики і статистики, Державний заклад «Південноукраїнський національний 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0000885


22.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

9 
 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Основи теорії вільних 

некомутативних функцій та деякі її застосування в алгебрі і аналізі». 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)234-51-50). Науковий 

консультант: Пивоварчик Вячеслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри вищої математики і статистики Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Офіційні опоненти: Деркач Володимир Олександрович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини Донецького 

національного університету імені Василя Стуса; Золотарьов Володимир Олексійович, 

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

функцій Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України; 

Нижник Леонід Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу функціонального аналізу Інституту математики НАН України. 

 

Розуменко Віктор Тимофійович, доцент кафедри космічної радіофізики, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: «Дія 

високоенергетичних джерел на атмосферно-космічні радіоканали». 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: Чорногор Леонід Феоктистович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри космічної радіофізики Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Ніколаєнко Олександр Павлович, 

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

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України; Колосков Олександр 

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

лабораторії «Електромагнітне оточення Землі» Радіоастрономічного інституту НАН України; 

Домнін Ігор Феліксович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту іоносфери 

НАН України та МОН України.  

 

Жолудов Юрій Тимофійович, доцент кафедри біомедичної інженерії, Харківський 

національний університет радіоелектроніки. Назва дисертації: «Електрохемілюмінесцентні 

сенсори на основі модифікованих функціональних електродів». Шифр та назва спеціальності 

– 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем. Спецрада Д 64.052.04 Харківського 

національного університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; 

тел. (057)7021-016). Науковий консультант: Рожицький Микола Миколайович, доктор 

фізико-математичних наук, професор. 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 МОН України; Сорокін Олександр Васильович, доктор фізико-математичних 

наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту 

сцинтиляційних матеріалів НАН України; Погорєлов Станіслав Вікторович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, професор кафедри освітніх та інформаційних 

технологій Національного фармацевтичного університету МОЗ України. 

 

Кузнецова Ганна Олександрівна, доцент кафедри фізики, Національний університет 

«Одеська морська академія». Назва дисертації: «Теоретична спектроскопія складних атомних 

систем в інтенсивному електромагнітному полі». Шифр та назва спеціальності – 01.04.05 – 
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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 

консультант: 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; Усов Валентин Валентинович, доктор фізико-

математичних наук, професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти  

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. 

Д. Ушинського»; Шевчук Володимир Гаврилович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри  загальної фізики та фізики теплоенергетичних і хімічних 

процесів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.   

 

Ігнатенко Ганна Володимирівна, доцент кафедри вищої та прикладної математики, 

Одеський державний екологічний університет. Назва дисертації: «Теоретична спектроскопія 

та динаміка молекулярних систем у вільному стані та в зовнішньому електромагнітному полі 

з урахуванням ефектів хаосу». 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 консультант: Свинаренко 

Андрій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 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; 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  

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. 

Д. Ушинського». 

 

 

Хижний Юрій Анатолійович, молодший науковий співробітник кафедри теоретичної 

фізики фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Назва дисертації: «Електронна структура та механізми люмінесценції сполук із оксианіонами 

та катіонами Mn+ (n = 1 - 4) у їх складі». Шифр та назва спеціальності – 01.04.05 – оптика, 

лазерна фізика. Спецрада Д 26.001.23 Київського національного університету імені Тараса 

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

консультант: Неділько Сергій Герасимович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії «Спектроскопія 

конденсованого стану речовини» фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Волошиновський Анатолій 

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

експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана 

Франка; Гомоннай Олександр Васильович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки Інституту 

електронної фізики НАН України; Хижун Олег Юліанович, доктор фізико-математичних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спектроскопії поверхні новітніх 

матеріалів Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України. 

 

 
ХІМІЧНІ НАУКИ 
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Крупська Тетяна Василівна, старший науковий співробітник відділу відділу 

біомедичних проблем поверхні, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України. Назва 

дисертації: «Функціональні біокомпозити на основі гідрофільних і гідрофобних 

високодисперсних кремнеземів». Шифр та назва спеціальності – 01.04.18 – фізика і хімія 

поверхні. 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: 

Туров Володимир Всеволодович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу 

біомедичних проблем поверхні Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України. 

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

професор кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Іщенко Олена Вікторівна, доктор хімічних наук, професор,  професор кафедри 

фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Прокопенко 

Віталій Анатолійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, директор 

Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України. 

 

Святенко Людмила Костянтинівна, доцент кафедри загальної та біологічної хімії № 

2, Донецький національний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: 

«Реакційна здатність нітроароматичних сполук і циклічних нітроамінів. Квантово-хімічне 

моделювання». Шифр та назва спеціальності – 02.00.03 – органічна хімія. Спецрада Д 

64.051.14 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, 

майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий консультант: Оковитий Сергій 

Іванович, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Обушак Микола 

Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Швед Олена Миколаївна, доктор хімічних 

наук, професор, професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії факультету 

хімії, біології і біотехнологій Донецького національного університету імені Василя Стуса; 

Роженко Олександр Борисович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, 

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

 

Середюк Максим Леонідович, докторант хімічного факультету, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Координаційні сполуки 

феруму(ІІ) з п’яти- і шестичленними N-гетероциклічними лігандами: будова, спінові і фазові 

переходи». Шифри та назви спеціальностей: 02.00.01 – неорганічна хімія, 02.00.04 – фізична 

хімія. Спецрада Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

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

консультант: Фрицький Ігор Олегович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри 

фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Трунова Олена Костянтинівна, доктор хімічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів 

Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України; Лампека 

Ярослав Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України; Сокольський Георгій 

Володимирович, доктор хімічних наук, доцент, професор кафедри фізичної хімії 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського».  

 

Павленко Вадим Олександрович, доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 

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

«Поліядерні координаційні сполуки перехідних 3d-металів на основі простих і хелатуючих 

піразолів». Шифр та назва спеціальності – 02.00.01 – неорганічна хімія. Спецрада Д 26.001.03 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, 

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

Олегович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Манорик Петро Андрійович, доктор хімічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу фізико-неорганічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л. 

В. Писаржевського НАН України; Орисик Світлана Іванівна, доктор хімічних наук, 

старший науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук, Інституту загальної та 

неорганічної хімії ім. В .І. Вернадського НАН України; Андрійко Олександр Опанасович, 

доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та неорганічної Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

 

Халавка Юрій Богданович, завідувач кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва 

дисертації: «Функціональні матеріали на основі наночастинок напівпровідників та металів». 

Шифр та назва спеціальності – 02.00.21 – хімія твердого тіла. Спецрада Д 76.051.10 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58002, м. Чернівці, вул. 

Коцюбинського, 2; тел.(0372)58-48-11). Науковий консультант: Фочук Петро Михайлович, 

доктор хімічних наук, професор, професор кафедри загальної хімії та хімічного 

матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Офіційні опоненти: Аксіментьєва Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, професор, 

головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського 

національного університету імені Івана Франка;  Куліков Леонід Мінейович, доктор 

хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу тонкого неорганічного 

синтезу, термодинаміки та кінетики гетерофазних процесів Інституту проблем 

матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України; Коцюбинський Володимир 

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

матеріалознавства і новітніх технологій Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  

Демченко Валерій Леонідович, старший науковий співробітник відділу модифікації 

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

«Нанокомпозити на основі поліелектролітних комплексів полісахаридів і наночастинок міді та 

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

Спецрада Д 26.179.01 Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (02160, м. 

Київ, Харківське шосе, 48; тел.(044)292-01-42). Офіційні опоненти: Пуд Олександр 

Аркадійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії функціональних 

матеріалів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України; 

Куцевол Наталія Володимирівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, 

заступник декана з наукової роботи хімічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Когут Ананій Михайлович, доктор хімічних наук, 

доцент, професор кафедри органічної хімії Національного університету «Львівська 

політехніка». 

 

Корнієнко Оксана Анатоліївна, завідувач відділом функціональної кераміки на 

основі рідкісних земель, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 

України. Назва дисертації: «Фазові рівноваги в системах оксидів d-елементів IV групи та 

оксидів лантаноїдів». 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. 
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Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 2057961). Науковий консультант: Андрієвська 

Олена Ростиславівна, доктор хімічний наук, старший науковий співробітник. Офіційні 

опоненти: Білоус Анатолій Григорович, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

відділом хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського 

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

проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків Донбаської 

державної машинобудівної академії; Явецький Роман Павлович, доктор технічних наук, 

старший дослідник, завідувач відділом кристалічних матеріалів складних сполук Інституту 

монокристалів НАН України. 

 

Куксенко Сергій Петрович, старший науковий співробітник відділу фізико-хімії 

вуглецевих наноматеріалів, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України. Назва 

дисертації: «Конверсійні електроди та функціональні електроліти для літієвих джерел 

струму». Шифр та назва спеціальності – 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 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: Тарасенко Юрій 

Олександрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторії електрохімії 

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

Андрійко Олександр Опанасович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Малєтін Юрій Андрійович, доктор 

хімічних наук, професор, завідувач відділу наноструктурних вуглецевих матеріалів для 

акумулювання енергії Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України; Пірський 

Юрій Кузьмич, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторії матеріалів електрохімічної енергетики Інституту загальної та неорганічної хімії 

ім. В. І. Вернадського НАН України. 

 

Студзинський Сергій Леонідович, доцент кафедри хімії високомолекулярних сполук, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Багатокомпонентні напівпровідні полімерні композиції для інформаційних технологій та 

сонячної енергетики». Шифр та назва спеціальності – 02.00.06 – хімія високомолекулярних 

сполук. Спецрада Д 26.001.25 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Офіційні опоненти: 

Колбасов Геннадій Якович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу електрохімії 

і фотоелектрохімії неметалічних систем Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. 

Вернадського НАН України; Мітіна Наталія Євгенівна, доктор хімічних наук, старший 

науковий співробітник кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка»; Строюк Олександр 

Леонідович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, в. о. завідувача 

лабораторії органічної фотовольтаїки та електрохімії Інституту фізичної хімії імені Л. В. 

Писаржевського НАН України. 

 

Бойко Віталій Петрович, старший науковий співробітник відділу хімії олігомерів та 

сітчастих полімерів,  Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. Назва 

дисертації: «Роль розчинника в ініціюванні  радикальної полімеризації дієнів під дією 

пероксиду водню». Шифр та назва спеціальності – 02.00.06 – хімія високомолекулярних 

сполук. Спецрада Д 08.078.03 Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет» (49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, тел. 

(056)746–33–56). Науковий консультант: Лебедєв Євген Вікторович, доктор хімічних наук, 

http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000330
http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000330
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професор.  Офіційні опоненти:  Токарев Віктор Сергійович, доктор хімічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри органічної хімії Національного університету 

«Львівська політехніка»;  Крамаренко Віктор Юрійович, доктор хімічних наук, доцент, 

доцент кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покриттів  

Національного технічного університету  «Харківський політехнічний інститут»; Овчаров 

Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій палив, 

полімерних та поліграфічних матеріалів, декан факультету харчових та хімічних технологій 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет». 

 

 

 

Бокотей Андрій Андрійович, старший науковий співробітник відділу ландшафтного 

та біотичного різноманіття, Державний природознавчий музей НАН України. Назва 

дисертації: «Антропогенна трансформація гніздових орнітокомплексів заходу України». 

Шифр та назва спеціальності – 06.03.03 – лісознавство та лісівництво. Спецрада Д 35.072.02 

Національного лісотехнічного університету України (79057, м. Львів, вул. Генерала 

Чупринки, 103; тел. (032)258-42-57). Науковий консультант: Криницький Григорій 

Томкович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри лісівництва 

Національного лісотехнічного університету України. Офіційні опоненти: Черневий Юрій 

Іванович, доктор біологічних наук, директор Прикарпатського фахового коледжу лісового 

господарства та туризму;  Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри зоології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди; Шпарик Юрій Степанович, доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри лісового і 

аграрного менеджменту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 

 

Селюкова Наталія Юріївна, асистент кафедри ветеринарної медицини та фармації, 

Національний фармацевтичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Репродуктопатії 

нащадків матерів із фетоплацентарною недостатністю: гормонально залежні механізми розвитку та 

профілактика (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: Місюра Катерина Василівна, доктор медичних наук, старший науковий 

співробітник, учений секретар 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»; Романько Марина Євгенівна, доктор біологічних 

наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії токсикологічного 

моніторингу відділу токсикології, безпеки та якості сільськогосподарської продукції Національного 

наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України; 

Тржецинський Сергій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету МОЗ 

України. 

 

Метелиця Лариса Олексіївна,  завідувач відділу медико-біологічних досліджень, 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України. Назва дисертації: 

«In silico та in vitro оцінка антимікробної  активності похідних азолів проти резистентних 

штамів грибкових і бактеріальних культур». Шифр та назва спеціальності – 02.00.10 – 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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біоорганічна хімія. Спецрада   Д 26.220.01 Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. 

П. Кухаря НАН України (02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 296-04-09). Науковий 

консультант: Вовк Андрій Іванович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу 

механізмів біоорганічних реакцій, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. 

П. Кухаря НАН України. Офіційні опоненти: Дуган Олексій Мартемянович, доктор 

біологічних наук, професор, декан факультету біотехнології і біотехніки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Кравченко Ірина Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач 

кафедри органічних і фармацевтичних технологій Одеського національного політехнічного 

університету; Демченко Анатолій Михайлович,  доктор фармацевтичних наук, професор 

кафедри хімії та фармації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

 
Михайлюк Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник відділу фікології, 

ліхенології та бріології, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. Назва 

дисертації: «Водорості та ціанобактерії біологічних ґрунтових кірочок: різноманіття, 

філогенія, таксономія, екологія, поширення». 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; тел. (044)234-40-41). Науковий консультант: Виноградова 

Оксана Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник 

директора з наукової роботи Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. Офіційні 

опоненти: Ходосовцев Олександр Євгенович, доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри ботаніки Херсонського державного університету; Леонтьєв Дмитро 

Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Ткаченко Федір 

Петрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

Варігін Олександр Юрійович, старший науковий співробітник відділу екологічної 

інтеграції біоциклів, Державна установа «Інститут морської біології Національної академії 

наук України». Назва дисертації: «Структура і динаміка прибережного угруповання 

обростання, що формується чорноморською мiдiєю Mytilus galloprovincialis Lam.». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.17 – гідробіологія. Спецрада Д 41.258.01 Державної установи 

«Інститут морської біології Національної академії наук України» (65048, м. Одеса, вул. 

Пушкінська, 37; тел. (048)725-09-18). Науковий консультант: Протасов Олександр 

Олексійович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

екологічної гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН 

України. Офіційні опоненти: Шевчук (Янович) Лариса Миколаївна, доктор біологічних 

наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 

Житомирського державного університету імені Івана Франка; Шевцова Людмила 

Василівна, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та зоології Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»; Грубінко Василь Васильович, доктор 

біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання 

природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 

 

Сон Михайло Олегович, старший науковий співробітник відділу якості водного 

середовища, Державна установа «Інститут морської біології Національної академії наук 

України». Назва дисертації: «Біологічні інвазії водних донних безхребетних в Азово-

Чорноморському басейні». Шифр на назва спеціальності – 03.00.17 – гідробіологія. Спецрада  

Д 41.258.01 Державної установи «Інститут морської біології Національної академії наук 

України» (65048, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37; тел. (048) 737-82-80). Науковий 

http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/biology/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/botanic/vykladachi/4554-tkachenko-fedir-petrovich
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/biology/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/botanic/vykladachi/4554-tkachenko-fedir-petrovich
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консультант: Новіцький Роман Олександрович, доктор біологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. Офіційні опоненти: Юришинець Володимир Іванович, доктор 

біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту 

гідробіології НАН України; Уваєва Олена Іванівна, доктор біологічних наук, доцент, 

доцент кафедри екології, природокористування та біології людини Житомирського 

державного університету імені Івана Франка; Лукашов Дмитро Володимирович, доктор 

біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та зоології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

Войчук Сергій Іванович, заступник директора з наукової роботи, Інститут 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. Назва дисертації: «Механізми 

дії стресових факторів на біосинтез компонентів клітинної стінки, позаклітинного матриксу 

та цитоплазматичної мембрани мікроорганізмів». Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – 

мікробіологія. Спецрада Д 35.246.01 Інституту біології клітини НАН України (79005, 

м. Львів, вул. Драгоманова 14/16; тел. (032)261-21-08). Науковий консультант: Громозова 

Олена Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник відділу 

фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. 

К. Заболотного НАН України. Офіційні опоненти: Іваниця Володимир Олексійович, 

доктор біологічних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Федорович Дарія 

Василівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

молекулярної генетики і біотехнології Інституту біології клітини НАН України; Тодосійчук 

Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук,  доцент,  завідувач кафедри промислової 

біотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

Бабич Анатолій Григорович, доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину 

рослин, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Назва 

дисертації: «Нематоди родини Heteroderidae Scarbilovich, 1947 та принципи контролю їх 

чисельності в біогеоценозах України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.11 – 

фітопатологія. Спецрада Д 26.004.02 Національного університету біоресурсів і 

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

28). Офіційні опоненти: Бабаянц Ольга Вадимівна, доктор біологічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу фітопатології та ентомології Селекційно-

генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН 

України; Парфенюк Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу 

агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій Інституту агроекології і 

природокористування НААН України; Кириченко Олена Василівна, доктор біологічних 

наук, старший науковий співробітник відділу симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології 

рослин і генетики НАН України. 

 

Блінкова Олена Ігорівна, доцент кафедри екології агросфери та екологічного 

контролю, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Назва 

дисертації: «Синекологічні основи діагностики антропогенної трансформації лісових 

екосистем». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.004.19 

Національного університету біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-28). Наукові консультанти: Макаренко Наталія 

Анатоліївна, доктор сільсько-господарських наук, професор, професор кафедри екології 

https://www.google.com/search?q=%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2&rlz=1C1SQJL_ruUA802UA802&oq=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.2.69i57j69i59j0l2j0i22i30j69i61.6418j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Лавров Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри загальної екології та екотрофології Білоцерківського 

національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Заіменко Наталія Василівна, 

доктор біологічних наук, професор, директор Національного ботанічного саду ім. 

М. М. Гришка НАН України; Чернобай Юрій Миколайович, доктор біологічних наук, 

професор, головний науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН 

України; Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач 

кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

 

Короткий Олександр Григорович, заступник директора з науково-педагогічної та 

виховної роботи Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Біохімічні механізми 

ремоделювання хрящової тканини при експериментальному остеоартриті». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада Д 26.001.24 Київського національного 

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

64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Остапченко Людмила Іванівна,   доктор 

біологічних наук, професор, директор Навчально-наукового центру «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Калачнюк Лілія Григорівна, доктор біологічних наук, професор, професор 

кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; Калінін Ігор Васильович, доктор 

біологічних наук, професор, завідувач кафедри хімії  Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова; Король Леся Вікторівна, доктор біологічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії Державної установи 

«Інститут нефрології НАМН України». 

 

Шульга Сергій Михайлович, провідний науковий співробітник відділу геноміки та 

молекулярної біотехнології, Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки 

Національної академії наук України». Назва дисертації: «Створення транспортних 

наносистем на основі есенціальних фосфоліпідів олії соняшника для посилення біологічних 

ефектів куркуміну». Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 

26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної 

академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-05-32). 

Науковий консультант: Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, 

директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної 

академії наук України». Офіційні опоненти: Стойка Ростислав Стефанович, доктор 

біологічних наук, професор, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу 

Інституту біології клітини НАН України; Рибальченко Володимир Корнійович, доктор 

біологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту високих технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Прилуцька Світлана 

Володимирівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, виконуюча 

обов’язки завідувача кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного  

університету біоресурсів та природокористування України. 

 

Пірко Ярослав Васильович, учений секретар, Державна установа «Інститут харчової 

біотехнології та геноміки Національної академії наук України». Назва дисертації:  

«Поліморфізм довжини інтронів генів білків цитоскелету як ефективний інструмент 
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генотипування рослин». Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. 

Спецрада  Д 26.254.01 Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки 

Національної академії наук України», (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2A; тел. (044) 463-

05-32). Науковий консультант: Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, 

професор, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки 

Національної академії наук України». Офіційні опоненти: Терновська Тамара 

Костянтинівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач  кафедри біології 

Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Волкова Наталія 

Едуардівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник 

начальника відділу молекулярної генетики та фітосанітарної експертизи ТОВ «Котекна 

Україна Лімітед»; Дробик Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, декан 

хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

 

Бойко Ольга Анатоліївна, доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та 

біоенергетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Назва 

дисертації: «Екологічні основи взаємодії Basidiomycetes з патогенними мікроорганізмами і 

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

Інституту агроекології і природокористування НААН України (03143, м. Київ, вул. 

Метрологічна, 12; тел. (044) 526-92-21). Науковий консультант: Дем’янюк Олена Сергіївна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту агроекології і природокористування НААН України. Офіційні опоненти: Заіменко 

Наталія Василівна, доктор біологічних наук, професор, директор Національного 

ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України; Копилов Євгеній Павлович, доктор 

біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 

лабораторії рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН України; Бісько Ніна Анатоліївна, доктор 

біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту 

ботаніки НАН України. 

 

 

 

Бедрій Дмитро Іванович, доцент кафедри проєктного навчання в інформаційних  

технологіях, Одеський національний політехнічний університет. Назва дисертації: 

«Інтегроване протиризикове управління науковими проєктами в умовах невизначеності та 

переходу до циркулярної економіки». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління 

проєктами та програмами. Спецрада Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного 

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

Данченко Олена Борисівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного 

університету. Офіційні опоненти: Чернов Сергій Костянтинович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри управління проектами Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Колеснікова Катерина Вікторівна, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри технологій управління Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Бушуєв Денис Антонович, доктор 

технічних наук, доцент, професор кафедри управління проектами Київського національного 

університету будівництва і архітектури. 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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Плющ Олександр Григорович, професор кафедри мобільних та відеоінформаційних 

технологій, Державний університет телекомунікацій. Назва дисертації: «Моделі та методи 

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

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Спецрада Д 

26.861.01 Державного університету телекомунікацій (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; 

тел. (044) 249-25-88). Науковий консультант: Вишнівський Віктор Вікторович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Навчально-наукового 

інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій. Офіційні 

опоненти: Одарченко Роман Сергійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри  

телекомунікаційних та радіоелектронних систем факультету аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій Національного авіаційного університету; Бойко Юлій Миколайович, 

доктор технічних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Хмельницького 

національного університету;  Кайдан Микола Володимирович,  доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри телекомунікацій інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та 

електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Кійко Сергій Геннадійович, голова правління, Приватне акціонерне товариство 

«Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь». Назва дисертації: «Методологія 

предиктивної адаптації управління портфелями проєктів енергозбереження на металургійних 

підприємствах». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління проєктами та 

програмами. Спецрада Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету 

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

Євген Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних 

технологій проєктування Національного аерокосмічного університету імені М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Чернов Сергій 

Костянтинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проєктами 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Данченко Олена 

Борисівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук та 

системного аналізу Черкаського державного технологічного університету; Бушуєв Денис 

Антонович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри управління проєктами 

Київського національного університету будівництва і архітектури.  

 

Зеленський Кирило Харитонович, доцент кафедри біомедичної кібернетики, 

Національний технінчий університет України «Київський політехнінчий інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації «Математичне моделювання масо і теплопереносу 

нелінійних полімерних матеріалів в екструдерах». Шифр та назва спеціальності – 01.05.02  – 

математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада  Д 26.255.01 Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (03186, м. Київ, 

Чоколівський бульвар,  13; тел. (044) 245-87-97). Науковий консультант: Трофимчук 

Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Офіційні опоненти: 

Кіріченко Людмила Олегівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки; Іванюк 

Віталій Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Синєглазов 

Віктор Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційних 

комп’ютерно-інтегрованих комплексів Національного авіаційного університету України 

 
Чередніченко Ольга Юріївна, доцент кафедри програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління, Національний технічний університет «Харківський 
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політехнічний інститут». Назва дисертації: «Методологічні основи створення 
інтелектуальної інформаційної технології моніторингу актуальних даних в системах 
управління». 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: 
Годлевський Михайло Дмитрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Федорович Олег 
Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Пасічник Володимир 
Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних 
систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка»; Заславський 
Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Капітанова Людмила Валеріївна, доцент кафедри проектування літаків та вертольотів, 

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

інститут». Назва дисертації: «Аналіз та синтез злітно-посадкових характеристик модифікацій 

літаків транспортної категорії». Шифр та назва спеціальності – 05.07.02 – проектування, 

виробництво та випробування літальних апаратів. Спецрада Д64.062.04 Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, 

м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 788-47-79). Науковий консультант: Рябков Віктор 

Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри проектування літаків та 

вертольотів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Калкаманов Салім Аюпович,  

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аеродинаміки та динаміки польоту 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; 

Карускевич Михайло Віталійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

конструкції літальних апаратів Національного авіаційного університету; Расcтригін 

Олександр Олексійович, доктор технічних наук, професор, головний науковий 

співробітник науково-дослідного управління Центрального науково-дослідного інституту 

озброєння та військової техніки Збройних Сил України. 

 

Тарасов Вадим Юрійович, доцент кафедри гірництва, Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ прогнозу 

ендогенної пожежонебезпеки шахтопластів за ступенем метаморфічних перетворень вугілля». 

Шифр та назва спеціальності – 05.26.01 – охорона праці. 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: Антощенко Микола 

Іванович, доктор технічних наук, професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри гірництва 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: 

Мінєєв Сергій Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу керування 

динамічними проявами гірничого тиску Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова 

НАН України; Костенко Віктор Климентійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри природоохоронної діяльності Державного вищого навчального закладу «Донецький 

національний технічний університет»; Голінько Василь Іванович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка». 
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Ложніков Олексій Володимирович, доцент кафедри відкритих гірничих робіт, 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка». Назва дисертації: 

«Технологічні основи комплексного освоєння мінеральної сировини при розробці 

обводнених розсипних родовищ». Шифр та назва спеціальності – 05.15.03 – відкрита 

розробка родовищ корисних копалин. Спецрада Д 08.080.02 Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» (49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19; 

тел.(0562)47-24-11). Науковий консультант: Собко Борис Юхимович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри відкритих гірничих робіт Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка». Офіційні опоненти: Четверик Михайло 

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

геомеханічних основ технології відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної 

механіки ім. М. С. Полякова НАН України; Жуков Сергій Олександрович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри відкритих гірничих робіт Державного вищого 

навчального закладу «Криворізький національний університет»; Коробійчук Валентин 

Вацлавович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри розробки родовищ 

корисних копалин ім. проф. Бакка М. Т. Державного університету «Житомирська 

політехніка». 

 

Кузьмін Олег Володимирович, доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної 

продукції, Національний університет харчових технологій. Назва дисертації: «Розроблення 

ефективних технологій алкогольних напоїв стабільної якості». Шифр та назва спеціальності – 

05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. Спецрада Д 26.058.04 

Національного університету харчових технологій (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; 

тел. (044) 289-95-55). Науковий консультант: Мирончук Валерій Григорович, доктор 

технічних наук, професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри технологічного 

обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових 

технологій. Офіційні опоненти: Левандовський Леонід Вікторович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського 

національного торговельно-економічного університету; Головко Микола Павлович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства в митній справі Харківського 

державного університету харчування та торгівлі; Дубовкіна Ірина Олександрівна, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України. 

 

Міца Олександр Володимирович, завідувач кафедри інформаційних управляючих 

систем та технологій, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет». Назва дисертації: «Моделювання та оптимізація спектральних коефіцієнтів 

шаруватих оптичних систем з неоднорідними границями». Шифр та назва спеціальності ‒ 

01.05.02 ‒ математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 26.194.02 

Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (03187, м. Київ, проспект Академіка 

Глушкова, 40; тел. (044)526-20-08). Науковий консультант: Стецюк Петро Іванович, доктор 

фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу методів 

негладкої оптимізації Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Офіційні 

опоненти: Крючин Андрій Андрійович, доктор технічних наук, професор, заступник 

директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України; Гребеннік Ігор 

Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системотехніки 

Харківського національного університету радіоелектроніки; Стронський Олександр 

Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу фізики оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім. В. 

Є. Лашкарьова. 
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Фик Михайло Ілліч, доцент кафедри технології переробки нафти, газу та твердого 

палива, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Назва 

дисертації: «Теоретичні основи процесів тепломасообміну раціонального вилучення 

геотермальних флюїдів вуглеводневих свердловин». Шифр та назва спеціальності – 05.17.08 

– процеси та обладнання хімічної технології. Спецрада Д 64.050.05 Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, 

вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-56). Науковий консультант: Білецький Володимир 

Стефанович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри видобування нафти, газу 

та конденсату Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Офіційні опоненти: Нікольський Валерій Євгенович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри енергетики Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет»; Ляпощенко Олександр 

Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної інженерії 

Сумського державного університету; Грудз Ярослав Володимирович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри газонафто-проводів та газонафтосховищ Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

 

Безушко Денис Іванович, завідувач кафедри цивільної інженерії та архітектури, 

Одеський національний морський університет. Назва дисертації: «Аналітико-інформаційне 

моделювання гідротехнічних споруд у сейсмічних регіонах України». Шифр та назва 

спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 41.060.01 

Одеського національного морського університету (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. 

(048) 732-23-05). Науковий консультант: Дорофєєв Віталій Степанович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри цивільної інженерії та архітектури Одеського 

національного морського університету. Офіційні опоненти: Савицький Микола 

Васильович, доктор технічних наук, професор, ректор Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури; Бліхарський Зіновій Ярославович, доктор технічних наук, 

професор, директор Інституту будівництва та інженерних систем Національного 

університету «Львівська політехніка»; Карпюк Василь Михайлович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд 

Одеської державної академії будівництва та архітектури. 

 

Дзюба Сергій Володимирович, старший науковий співробітник відділу геодинамічних 

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

України. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ логістики в гідротехнічних системах 

гірничих підприємств». 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: Блюсс Борис Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділу геодинамічних систем і вібраційних технологій Інституту геотехнічної механіки 

ім. М.С. Полякова НАН України. Офіційні опоненти: Садовенко Іван Олександрович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» ; Гоман Олег 

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

аерогідромеханіки та енергомасопереносу Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара; Біляєв Микола Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри гідравліки та водопостачання Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. А. Лазаряна. 
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Клименко Олексій Андрійович, в.о. заступника директора з наукової роботи, 

Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний 

інститут». Назва дисертації: «Системне управління підвищенням ефективності використання 

енергії та зменшенням забруднення атмосферного повітря дорожніми транспортними 

засобами». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів 

транспорту. Спецрада Д 26.059.03 Національного транспортного університету (01010, 

м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-82-03). Науковий консультант: 

Гутаревич Юрій Феодосійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

двигунів і теплотехніки Національного транспортного університету. Офіційні опоненти: 

Біліченко Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, ректор Вінницького 

національного технічного університету; Сараєв Олексій Вікторович, доктор технічних 

наук, професор, декан автомеханічного факультету Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету; Криштопа Святослав Ігорович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри автомобілів Івано-Франківського інституту нафти і газу. 

 

Кузін Олег Анатолійович, докторант кафедри смарт технологій з’єднань та інженерії 

поверхні, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Керування властивостями поверхонь 

конструкційних сталей і сплавів спрямованим впливом на складові їх структури». Шифр та 

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

26.002.15 Національного технічного університету України «Київський політехнічних 

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

62). Науковий консультант: Копилов Вячеслав Іванович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Офіційні опоненти: Черв’яков Микола Олегович, доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу металургії і 

технології зварювання високолегованих сталей і сплавів Інституту електрозварювання ім. Є. 

О. Патона НАН України; Биковський Олег Григорович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри «Обладнання та технології зварювального виробництва» Національного 

університету «Запорізька політехніка»; Самотугін Сергій Савелійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри «Наноінженерія в галузевому машинобудуванні» 

Приазовського державного технічного університету. 

 

Параска Ольга Анатоліївна, доцент кафедри хімії та хімічної інженерії, 

Хмельницький національний університет. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ 

ресурсоощадних технологій очищення текстильних виробів у водному середовищі». Шифр 

та назва спеціальності – 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і 

трикотажних виробів. Спецрада Д 67.052.02 Херсонського національного технічного 

університету (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. (0552)32-69-10). Науковий 

консультант: Карван Світлана Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, інженер-

технолог ФОП «Пасатюк В.А.». Офіційні опоненти: Березненко Сергій Миколайович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних 

виробів Київського національного університету технологій та дизайну; Кулігін Михайло 

Львович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри хімічних технологій, 

експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського національного технічного 

університету; Щуцька Ганна Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, директор 

Державного вищого навчального закладу «Київський коледж легкої промисловості». 
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Доній Олександр Миколайович, доцент кафедри металознавства та термічної 

обробки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Комп’ютерні моделі для вивчення процесів 

формування структури в ливарних алюмінієвих сплавах при їх кристалізації». Шифр та назва 

спеціальності – 05.16.04 – ливарне виробництво. Спецрада Д 26.232.01 Фізико-

технологічного інституту металів та сплавів НАН України (03142, м. Київ, бульвар 

Вернадського, 34/1; тел. (044)424-35-15). Науковий консультант: Нарівський Анатолій 

Васильович, доктор технічних наук, директор Фізико-технологічного інституту металів і 

сплавів НАН України. Офіційні опоненти: Лисенко Тетяна Володимирівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувачка кафедри технології та управління ливарними 

процесами Одеського національного політехнічного університету; Наумик Валерій 

Владиленович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової работи та 

міжнародної діяльності Національного університету «Запорізька політехніка»; Селівьорстов 

Вадим Юрійович, доктор технічних наук, професор, декан електрометалургійного 

факультету Національної металургійної академії.  

 

Грудкіна Наталія Сергіївна, доцент кафедри математики та моделювання, 

Донбаська державна машинобудівна академія. Назва дисертації: «Розвиток енергетичних 

методів аналізу технологічних режимів та удосконалення процесів точного об’ємного 

штампування видавлюванням». 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: 

Алієва Лейла Іграмотдіновна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

«Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» Донбаської державної 

машинобудівної академії. Офіційні опоненти: Бейгельзімер Яків Юхимович, доктор 

технічних наук, професор, головний науковий співробітник Донецького фізико-технічного 

інституту ім. О. О. Галкіна НАН України; Калюжний Володимир Леонідович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри технології виробництва літальних апаратів 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; Сивак Роман Іванович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького національного аграрного 

університету. 

 

Передерко Анатолій Леонтійович, доцент кафедри стандартизації, оцінки 

відповідності та освітніх вимірювань, Державний університет інтелектуальних технологій і 

зв’язку. Назва дисертації: «Теоретичні основи розвитку вимірювання вібрації і 

вібровипробувань в технічних системах». Шифр та назва спеціальності – 05.11.01 – прилади 

та методи вимірювання механічних величин. Спецрада Д 41.113.01 Державного університету 

інтелектуальних технологій і зв’язку (65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1; тел. (048) 705-03-33). 

Науковий консультант: Квасніков Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій 

Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Безвесільна Олена 

Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри приладобудування 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського»; Тихан Мирослав Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри інтелектуальної мехатроніки та роботики Національного університету «Львівська 

політехніка»; Рудик Андрій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного 

університету водного господарства та природокористування. 
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Євсєєв Владислав В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент, професор 

кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського 

національного університету радіоелектроніки. Назва дисертації: «Методи та моделі кібер-

фізичного керування процесами в організаційно-технічних виробничих об’єктах». Шифр та 

назва спеціальності – 05.13.07 – автоматизація процесів керування. Спецрада Д 64.052.08 

Харківського національного університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; 

тел. (057) 702-10-16). Науковий консультант: Невлюдов Ігор Шакирович, доктор технічних 

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

мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: 

Поркуян Ольга Вікторівна, доктор технічних наук, професор, ректор Східноукраїнського 

національного Університету імені Володимира Даля; Осадчий Сергій Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів 

Центральноукраїнського національного технічного університету; Кошовий Микола 

Дмитрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних 

вимірювальних систем та інженерії якості Національного аерокосмічного університету ім. 

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».  

 

Павленко Дмитро Вікторович, професор кафедри технології авіаційних двигунів, 

Національний університет «Запорізька політехніка». Назва дисертації: «Розвиток наукових 

основ і удосконалення процесів виготовлення деталей з порошкових матеріалів для 

газотурбінних двигунів із застосуванням інтенсивної пластичної деформації» 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: Овчинников Олександр Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обладнання та технології 

зварювального виробництва Національного університету «Запорізька політехніка». Офіційні 

опоненти: Баглюк Геннадій Анатолійович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича НАН України; Марков Олег Євгенійович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих дизайну і моделювання процесів і машин 

Донбаської державної машинобудівної академії; Фролов Ярослав Вікторович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском ім. акад. А. П. 

Чекмарєва Національної металургійної академії України.  

 
Дідур Володимир Володимирович, доцент кафедри агроінженерії, Уманський 

національний університет садівництва. Назва дисертації: «Механіко-технологічні основи 

глибокої переробки насіння рицини в умовах малотоннажного підприємства». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. 

Спецрада Д 18.819.01 Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

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

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

Миколайович, доктор технічних наук, професор, ректор Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Офіційні опоненти: Дідух 

Володимир Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аграрної 

інженерії Луцького національного технічного університету; Мироненко Валентин 

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

електрифікації та автоматизації агротехнологічного виробництва Національного наукового 

центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України; 

Братішко Вячеслав Вячеславович, доктор технічних наук, старший науковий 
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співробітник, декан механіко-технологічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

 

Грибков Сергій Віталійович, виконувач обов’язків завідувача кафедри інформатики, 

Національний університет харчових технологій. Назва дисертації: «Інформаційні технології 

прийняття рішень на основі модифікованих евристичних і еволюційних методів та 

алгоритмів для харчових підприємств». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 

інформаційні технології. Спецрада Д 26.204.01 Інституту проблем математичних машин і 

систем НАН України (03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 42; тел. (044) 526-24-97). 

Науковий консультант: Литвинов Валерій Андроникович, доктор технічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і 

систем НАН України. Офіційні опоненти: Казимир Володимир Вікторович, доктор 

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

Національного університету «Чернігівська політехніка» МОН України; Бондарчук Андрій 

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

інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій; Прокопенко Тетяна 

Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних 

технологій проєктування Черкаського державного технологічного університету. 

 

Повхан Ігор Федорович, доцент кафедри програмного забезпечення систем, 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Назва 

дисертації: «Методи та принципи побудови дерев класифікації дискретних об’єктів для 

інтелектуального аналізу даних». Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби 

штучного інтелекту. Спецрада Д 35.052.14 Національного університету «Львівська 

політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий 

консультант: Гече Федір Елемирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

кібернетики і прикладної математики Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: Березький Олег 

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

Західноукраїнського національного університету; Литвиненко Володимир Іванович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук 

Херсонського національного технічного університету; Субботін Сергій Олександрович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних засобів Запорізького 

національного технічного університету.  

 

Ковальчук Станіслав Богданович, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін 

Полтавської державної аграрної академії. Назва дисертації: «Механіка деформування 

композитних брусів з криволінійною плоскою віссю». Шифр та назва спеціальності – 

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Спецрада Д 32.075.01 в Луцькому 

національному технічному університеті (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75; тел. 

(0332) 746103). Науковий консультант: Горик Олексій Володимирович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної 

аграрної академії. Офіційні опоненти: Гудрамович Вадим Сергійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач відділу міцності і надійності механічних систем Інституту 

технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України; Кучер 

Микола Кирилович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу механіки 

конструкційних матеріалів Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України; 

Мікуліч Олена Аркадіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету.  
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Гасій Олександр Богданович, доцент кафедри прикладної механіки і технології 

машинобудування, Національний лісотехнічноий університет України. Назва дисертації: 

«Наукові засади підвищення ресурсу роботи елементів обладнання лісового комплексу 

нанесенням вакуумних йонно-плазмових покриттів». 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; тел. (032) 239-27-57). Науковий консультант: Голубець Володимир Михайлович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної механіки і технології 

машинобудування Національного лісотехнічного університету України. Офіційні опоненти: 

Шахбазов Яків Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв Української 

академії друкарства; Сухенко Владислав Юрійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Пашечко 

Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка. 

 

Романюк Світлана Павлівна, доцент кафедри технології матеріалів, Харківський 

національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Назва 

дисертації: «Експериментальні та технологічні основи формування структури і властивостей 

при зміцненні нанопокриттями інструмента». 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: 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. Офіційні опоненти: Волчук 

Володимир Миколайович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

матеріалознавства та обробки матеріалів Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Роїк Тетяна Анатоліївна, 

доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри технології поліграфічного 

виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»; Дмитрик Вiталiй Володимирович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри зварювання Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

 

Смілка Владислав Анатолійович, начальник відділу ведення та надання кадастрової 

інформації служби містобудівного кадастру, Департамент містобудування та архітектури 

Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Назва дисертації: «Методологічні основи геоінформаційного містобудівного моніторингу 

територій населених пунктів». Шифр та назва спеціальності – 05.24.04 – кадастр і моніторинг 

земель. Спецрада Д 26.056.09 Київського національного університету будівництва і 

архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31; тел. (044) 249-72-51). Науковий 

консультант: Лященко Анатолій Антонович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету 

будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Артамонов Володимир Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та 

кадастру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; 

Губар Юрій Петрович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри кадастру 
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територій Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»; 

Беспалько Руслан Іванович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

землевпорядкування та кадастру Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

 

Суржик Таміла Володимирівна, вчений секретар Інституту відновлюваної енергетики 

НАН України. Тема дисертації: «Науково-технічні засади підвищення енергетичної  та 

техніко-економічної ефективності систем перетворювання енергії сонячного 

випромінювання».  Шифр і назва спеціальності – 05.14.08 – перетворювання відновлюваних 

видів енергії.  Спецрада   Д 26.249.01   Інституту  відновлюваної енергетики НАН України 

(02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20а; тел. (044) 206-28-09). Науковий консультант: 

Рєзцов Віктор Федорович,  доктор технічних наук, професор,  заступник директора з 

наукової роботи Інституту відновлюваної енергетики НАН України.   Офіційні опоненти: 

Венгер Євген Федорович,  доктор  фізико-математичних  наук, професор,  завідувач  

відділу «Фізики і технології напівпровідникових структур та сенсорних систем» Інституту 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України; Книш Людмила Іванівна, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН  України; Каплун 

Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор, директор ННІ енергетики, 

автоматики і енергозбереження України Національного університету біоресурсів та 

природокористування України. 

 

Субботіна Валерія Валеріївна, доцент кафедри матеріалознавства, Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Назва дисертації: 

«Формування багатофункціональних покриттів на вентильних металах методом 

мікродугового оксидування». 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: Соболь Олег Валентинович, доктор фізико-математичних 

наук, професор. Офіційні опоненти: Роїк Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технології поліграфічного виробництва Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Волчук Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури; Клочко Оксана Юріївна, доктор технічних наук, 

доцент, доцент кафедри технології матеріалів Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка.  

 

Величко Віталій Юрійович, старший науковий співробітник відділу 

мікропроцесорної техніки, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України. Назва 

дисертації: «Науково-технологічні основи знання-орієнтованої обробки природномовних 

текстів та її застосування». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні 

технології. Спецрада Д 26.194.03 Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 

(03187, Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, тел. (044)526-20-08). Науковий консультант: 

Палагін Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України. Офіційні 

опоненти: Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділу спеціалізованих засобів моделювання Інституту проблем реєстрації інформації НАН 

України; Чемерис Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, старший науковий 
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співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем моделювання в 

енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України; Морозова Ольга Ігорівна, доктор технічних 

наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету 

радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного 

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

 

Трембовецька Руслана Володимирівна, доцент кафедри приладобудування, 

мехатроніки та комп’ютеризованих технологій, Черкаський державний технологічний 

університет. Назва дисертації: «Теорія оптимального синтезу накладних вихрострумових 

перетворювачів для комп’ютерних систем неруйнівного контролю». 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: Гальченко Володимир Якович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри приладобудування, мехатроніки та 

комп’ютеризованих технологій Черкаського державного технологічного університету. 

Офіційні опоненти: Кошовий Микола Дмитрович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості Національного 

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

Ситніков Валерій Степанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету; Мірошник 

Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих 

комп’ютерних систем Українського державного університету залізничного транспорту. 

 

Бідаков Андрій Миколайович, доцент кафедри будівельних конструкцій, 

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова. Назва 

дисертації: «Методологія розрахунку панелей із поперечно-клеєної деревини та їх вузлів». 

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

Спецрада Д 26.056.04 Київського національного університету будівництва і архітектури 

(03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий консультант: 

Кочкарьов Дмитро Вікторович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

міського будівництва та господарства Національного університету водного господарства та 

природокористування. Офіційні опоненти: Пічугін Сергій Федорович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри будівельних конструкцій Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Азізов Талят Нуредінович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини; Михайловський Денис Віталійович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри металевих та дерев’яних конструкцій Київського національного 

університету будівництва і архітектури. 

 

Журавський Олександр Дмитрович, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних 

конструкцій, Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва 

дисертації: «Міцність, тріщиностійкість та деформації залізобетонних плит при складних 

навантаженнях». Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та 

споруди. Спецрада Д 26.056.04 Київського національного університету будівництва і 

архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий 

консультант: Бамбура Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділом надійності конструкцій будівель і споруд Державного підприємства «Державний 

науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Офіційні опоненти: Бабич Євген 
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Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислового, 

цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного 

господарства та природокористування МОН України; Бліхарський Зіновій Ярославаович, 

доктор технічних наук, професор, директор інституту будівництва та інженерних систем 

Національного уінверситету «Львівська політехніка»; Клименко Євген Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та 

транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури. 

 

Хоменко Володимир Григорович, доцент кафедри електрохімічної енергетики та 

хімії, Київський національний університет технологій та дизайну. Назва дисертації: «Наукові 

основи технологій створення полімерних наноструктурованих композиційних матеріалів з 

рекордними електроактивними та бар’єрними властивостями». Шифр та назва спеціальності 

– 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів. Спецрада Д 26.102.04 

Київського національного університету технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. 

Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-29-46). Науковий консультант: Барсуков В’ячеслав 

Зіновійович, доктор хімічних наук,  професор, завідувач кафедри електрохімічної 

енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну. Офіційні 

опоненти: Пащенко Євген Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділу «Технології формування структурованих інструментальних композитів» Інституту 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України; Пуд Олександр Аркадійович, доктор 

хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії функціональних матеріалів Інституту 

біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; Бурбан Анатолій Флавіанович, доктор 

технічних наук,  професор, завідувач кафедри хімії Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 

 

Бессарабов Володимир Іванович, доцент кафедри фармації Київського національного 

університету технологій та дизайну. Назва дисертації: «Технології комплексного 

використання полімерних композиційних матеріалів у виробництві геріатричних лікарських 

засобів». Шифр та назва спеціальності – 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних 

матеріалів. Спецрада Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та 

дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044)256-84-75). Науковий 

консультант: Плаван Вікторія Петрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон Київського 

національного університету технологій та дизайну. Офіційні опоненти: Скорохода 

Володимир Йосипович, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, 

директор Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка»;  Рябов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

відділу модифікації полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України; 

Кравченко Ірина Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри 

органічних і фармацевтичних технологій Одеського національного політехнічного 

університету. 

 

Чулєєва Олена Володимирівна, здобувач кафедри прикладної екології, технології 

полімерів і хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну. 

Назва дисертації: «Синтез технологій одержання пожежобезпечних композицій на основі 

поліолефінів для кабельної продукції». Шифр та назва спеціальності – 05.17.06 – технологія 

полімерних і композиційних матеріалів. Спецрада Д 26.102.04 Київського національного 

університету технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. 

(044)256-84-75). Науковий консультант: Плаван Вікторія Петрівна, доктор технічних наук, 
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професор, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон 

Київського національного університету технологій та дизайну. Офіційні опоненти: 

Білошенко Віктор Олександрович, доктор технічних наук, професор, директор Донецького 

фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України; Черваков Олег Вікторович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технологій природних і синтетичних 

полімерів, жирів та харчової продукції» Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет»;  Жартовський Сергій 

Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник,  головний 

науковий співробітник науково-випробувального центру Інституту державного управління 

та наукових досліджень з цивільного захисту ДСНС України.  

 

Тараненкова Вікторія Віталіївна, доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, 

скла та емалей, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 

Назва дисертації: «Фізико-хімічні засади одержання спеціальних цементів на основі 

композицій системи СаО – ВаО – Al2O3 – Fe2O3 – SiO2». Шифр та назва спеціальності – 

05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. Спецрада Д 64.050.03 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, 

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

Галина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Пащенко Євгеній Олександрович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач відділу технології формування структурованих 

інструментальних композитів Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН 

України; Голеус Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач  кафедри  

хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів Державного вищого 

навчального закладу  «Український державний хіміко-технологічний університет»; 

Геворкян Едвін Спартакович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інженерії вагонів та якості продукції Українського державного університету залізничного 

транспорту.  

 

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна, директор Навчально-наукового 

інституту харчових технологій, Національний університет харчових технологій. Назва 

дисертації: «Наукове обґрунтування електрофізичних способів оброблення молочної 

сироватки та їх використання в технологіях молочних продуктів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів. 

Спецрада Д 26.058.03 Національного університету харчових технологій (01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий консультант: Українець Анатолій 

Іванович, доктор технічних наук, професор, ректор Національного університету харчових 

технологій. Офіційні опоненти: Ткаченко Наталія Андріївна, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси 

Одеської національної академії харчових технологій; Гніцевич Вікторія Альбертівна, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології і організації ресторанного 

господарства Київського національного торговельно-економічного університету; Юкало 

Володимир Глібович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри харчової 

біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя. 

 

Кондратенко Олександр Миколайович, доцент кафедри прикладної механіки та 

технологій захисту навколишнього середовища, Національний університет цивільного 
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захисту України. Назва дисертації: «Науково-методологічні основи захисту атмосферного 

повітря від техногенного впливу енергоустановок з  поршневими двигунами внутрішнього 

згоряння». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада 

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

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

Анатолійович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи – начальник 

науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України. 

Офіційні опоненти: Шмандій Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського; Козуля Тетяна 

Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмної інженерії 

та інформаційних технологій управління Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Гурець Лариса Леонідівна, доктор технічних наук, 

доцент, доцент кафедри екології та природозахисних технологій Сумського державного 

університету. 

 

Чиченін Вадим Валентинович, доцент кафедри технології води та палива, Одеський 

національний політехнічний університет. Назва дисертації: «Удосконалення теоретичних 

основ і експериментальних методів створення енергоефективних структур оборотних систем 

охолодження АЕС». Шифр та назва спеціальності – 05.14.14 – теплові та ядерні 

енергоустановки. Спецрада Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного 

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

Кишневський Віктор Панасович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

технології води та палива Одеського національного політехнічного університету. Офіційні 

опоненти: Ганжа Антон Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний iнститут»; Туз Валерій Омелянович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електричних станцій та інженерної 

теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»; Кенсицький Олег Георгійович, доктор технічних наук, 

провідний науковий співробітник відділу теоретичної електротехніки і діагностики 

електротехнічного обладнання Інституту електродинаміки НАН України. 

 

           Полянський Володимир Іванович, Генеральний директор, ТОВ «Імперія металів» (м. 

Харків). Назва дисертації: «Основи забезпечення якості та зниження трудомісткості 

механічної обробки складнопрофільної формуючої оснастки для харчової промисловості». 

Шифр та назва спеціальності – 05.02.08 – технологія машинобудування. Спецрада 

Д 64.050.12 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант: Новіков 

Федір Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій і 

безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: Ковалевський Сергій Вадимович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри інноваційних технологій і управління Донбаської 

державної машинобудівної академії; Купріянов Олександр Володимирович, доктор 

технічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної 

академії; Ліщенко Наталія Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри 

фізики і матеріалознавства Одеської національної академії харчових технологій. 

 

Мулеса Оксана Юріївна, доцент кафедри кібернетики і прикладної математики, 
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Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Назва 

дисертації: «Інформаційна технологія прогнозування та клієнтоорієнтованої оптимізації 

кадрового складу закладів охорони здоров’я». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 

інформаційні технології. Спецрада Д 26.001.51 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 

Науковий консультант: Снитюк Віталій Євгенович, доктор технічних наук, професор, декан 

факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Медиковський Микола Олександрович, доктор технічних 

наук, професор, директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка»; Циганок Віталій Володимирович, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії систем 

підтримки прийняття рішень Інституту проблем реєстрації інформації НАН України; 

Шостак Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету ім. М.  Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

 

Зубок Віталій Юрійович, старший науковий співробітник відділу математичного та 

комп’ютерного моделювання, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова 

НАН України. Назва дисертації: «Розвиток теорії захищеності топології глобальних 

комп’ютерних мереж від кібератак на систему глобальної маршрутизації». 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: Додонов 

Олександр Георгійович, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової 

роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України; Стіренко Сергій 

Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; Юдін Олександр Костянтинович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач спеціалізованої кафедри СК-31 Національної академії Служби безпеки України. 

 

Пєвнєв Володимир Яковлевич, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і 

кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут». Назва дисертації: «Методологічні основи контролю та забезпечення 

цілісності інформації в інфокомунікаційних системах». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 64.062.01 Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, м. Харків, 

вул. Чкалова, 17; тел. (057)788-47-79). 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: Казимир Володимир Вікторович, 

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

Навчально-наукового інституту електронних та інформаційних технологій Національного 

університету «Чернігівська політехніка»; Рассомахін Сергій Геннадійович, доктор 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій 

Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна; Доценко Сергій Ілліч, 

доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем 

Українського державного університету залізничного транспорту. 

 

http://cs.stu.cn.ua/
https://www.stu.cn.ua/staticpages/structura/
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Фесенко Герман Вікторович, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і 

кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський  

авіаційний інститут». Назва дисертації «Методологія та інформаційна технологія 

забезпечення надійного функціонування флотів безпілотних літальних апаратів  систем 

моніторингу потенційно небезпечних об’єктів». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 

інформаційні технології. Спецрада Д 64.062.01 Національного аерокосмічного університету 

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

17; тел. (057) 315-10-56). 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: Рубан Ігор Вікторович, доктор технічних наук, професор, 

перший проректор Харківського національного університету радіоелектроніки; Тимочко 

Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри повітряної 

навігації та бойового управління авіацією Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Корнієнко Богдан Ярославович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри автоматики та управління в технічних системах 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». 

 

Кириченко Ганни Іванівни, доцент кафедри технологій транспорту та управління 

процесами перевезень, Державний університет інфраструктури та технологій. Назва 

дисертації: «Методологія підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту шляхом 

вдосконалення науково-обґрунтованої стратегії управління технологічними процесами». 

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: Петрашевський 

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

Національного транспортного університету. Офіційні опоненти: Козаченко Дмитро 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління 

експлуатаційною роботою Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна; Мачалін Ігор Олексійович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного 

авіаційного університету; Огар Олександр Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри залізничних станцій та вузлів  Українського державного 

університету залізничного транспорту. 

 

Понкратов Денис Павлович, доцент кафедри транспортних систем і логістики, 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. Назва 

дисертації: «Теоретичні основи формування пасажиропотоків у маршрутній системі міського 

пасажирського транспорту». Шифр та назва спеціальності – 05.22.01 – транспортні системи. 

Спецрада Д 64.089.03 Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел.(057)707-32-61). Науковий 

консультант: Доля Віктор Костянтинович, доктор технічних наук, професор. Офіційні 

опоненти: Прокудін Георгій Семенович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародних перевезень та митного контролю Національного транспортного 

університету; Вдовиченко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету; Кузькін Олексій Феліксович, доктор технічних наук, доцент, 

декан транспортного факультету Національного університету «Запорізька політехніка».  
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Давиденко Анатолій Миколайович, провідний науковий співробітник, Інститут 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. Назва дисертації: 

«Методи та моделі адаптивного захисту та розмежування доступу до розподілених 

інформаційних ресурсів». Шифр та назва спеціальності – 05.13.21 – системи захисту 

інформації. Спецрада Д 26.062.17 Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, 

пр. Любомира Гузара, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий консультант: Корченко Олександр 

Григорович, доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри безпеки інформаційних 

технологій Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Шелест Михайло 

Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та 

математичного моделювання Національного університету «Чернігівська політехніка»; 

Рибальський Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, головний науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії «З проблем криміналістичного забезпечення та 

судової експертології» Навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх 

справ; Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету.  

 

Савченко Аліна Станіславівна, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій, Національний авіаційний університет. Назва дисертації: «Методи розподіленого 

управління корпоративними комп’ютерними мережами». Шифр та назва спеціальності – 

05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 26.062.01 Національного авіаційного 

університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1; тел. (044) 406-75-37). Науковий 

консультант: Віноградов Микола Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри телекомунікаційних та радіотехнічних систем Національного авіаційного 

університету. Офіційні опоненти: Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Корнієнко Богдан 

Ярославович, доктор технічних наук, професор кафедри автоматики та управління в технічних 

системах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського»; Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

Нечипорук Олена Петрівна, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління, 

Національний авіаційний університет. Назва дисертації: «Інформаційна технологія 

діагностування багаторівневих технічних систем». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 

інформаційні технології. Спецрада Д 26.062.01 Національного авіаційного університету 

(03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1; тел. (044) 406-75-37). Науковий консультант: 

Литвиненко Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету. Офіційні 

опоненти: Додонов Олександр Георгійович, доктор технічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України; Корнієнко 

Богдан Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики та 

управління в технічних системах Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Корж Роман Орестович, доктор технічних 

наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська 

політехніка». 
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Молодан Андрій Олександрович, доцент кафедри технології машинобудування і 

ремонту машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Назва 

дисертації: «Наукові основи забезпечення надійності і функціональної стабільності колісних 

машин в режимі відключення частини циліндрів». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – 

експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 64.059.02 Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (61002, м. Харків, вул. Ярослава 

Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-66). Науковий консультант: Полянський Олександр 

Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

машинобудування і ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету. Офіційні опоненти: Грицук Ігор Валерійович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської 

державної морської академії; Калінін Євген Іванович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва імені В. Я. Аніловича 

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка; Лузан Сергій Олексійович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

зварювання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

Агєєв Максим Сергійович, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних 

установок, Херсонська державна морська академія. Назва дисертації: «Наукові основи 

забезпечення надійності засобів транспорту та їх елементів використанням 

багатофункціональних покриттів в процесі ремонту». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 

– експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 64.059.02 Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (61002, м. Харків, вул. Ярослава 

Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). Науковий консультант: Грицук Ігор Валерійович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних 

установок Херсонської державної морської академії. Офіційні опоненти: Полянський 

Олександр Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 

машинобудування і ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету; Біліченко Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, ректор 

Вінницького національного технічного університету; Пузир Володимир Григорович, 

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

складу Українського державного університету залізничного транспорту. 

 

Тарасов Юрій Володимирович, доцент кафедри технології машинобудування і 

ремонту машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Назва 

дисертації: «Наукові основи забезпечення технічного рівня автотранспортних засобів при 

проектуванні та модернізації». Шифр та назва спеціальності – 05.22.02 – автомобілі та 

трактори. Спецрада Д 64.059.02 Харківського національного автомобільно-дорожнього 

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

консультант: Подригало Михайло Абович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри технології машинобудування і ремонту машин Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету. Офіційні опоненти: Шуляк Михайло Леонідович, 

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри тракторів і автомобілів Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; 

Бондаренко Анатолій Ігоревич, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

автомобіле- і тракторобудування Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Монастирський Юрій Анатолійович, доктор технічних наук, 
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професор, завідувач кафедри автомобільного транспорту Криворізького національного 

університету. 

 

Скочко Володимир Ігорович, доцент кафедри архітектурних конструкцій, Київський 

національний університет будівництва i архітектури. Назва дисертації: «Методи 

інтерпретаційного геометричного моделювання сітчатих структур та їх застосування». Шифр 

та назва спеціальності – 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. Спецрада Д 

26.056.06 Київського національного університету будівництва i архітектури (03037, м. Київ, 

Повiтрофлотський пр., 31; тел. (044) 241-55-33. Науковий консультант: Плоский Віталій 

Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектурних 

конструкцій Київського національного університету будівництва i архітектури. Офіційні 

опоненти:  Ванін Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, декан 

фізико-математичного факультету Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Пугачов Євген 

Валентинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри основ архітектурного 

проєктування, конструювання та графіки Національного університету водного 

господарювання та природокористування; Адоньєв Євген Олександрович, доктор 

технічних наук, доцент, декан будівельного факультету Запорізького національного 

технічного університету. 

 
Сніжко Дмитро Вікторович, доцент кафедри біомедичної інженерії Харківського 

національного університету радіоелектроніки. Назва дисертації: «Концепція побудови 

сенсорних систем з використанням нанофотонних та наноелектрохімічних технологій». 

Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво 

електронної техніки. Спецрада Д 64.052.04 Харківського національного університету 

радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057)7021-016). Науковий 

консультант: Рожицький Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, 

професор. Офіційні опоненти: Павлов Сергій Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри біомедичної інженерії Вінницького національного технічного 

університету; Рижиков Володимир Діомидович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу гетероструктурованих матеріалів 

Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України; Єрмоленко Ірина Юріївна, доктор 

технічних наук, старший дослідник, доцент кафедри фізичної хімії  Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

Білецька Яна Олександрівна, доцент кафедри міжнародної електронної комерції та 

готельно-ресторанної справи, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 

Назва дисертації: «Наукове обґрунтування формування якості спеціалізованих продуктів та 

впровадження інтегрованого методу їх застосування». Шифр та назва спеціальності – 

05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. Спецрада Д 64.088.01 Харківського 

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

тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант: Рижкова Таїсія Миколаївна, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри технології переробки, стандартизації та 

технічного сервісу Харківської державної зооветеринарної академії. Офіційні опоненти: 

Мотузка Юлія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-

економічного університету; Головко Микола Павлович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри товарознавства в митній справі Харківського державного університету 

харчування та торгівлі; Пасічний Василь Миколайович, доктор технічних наук, професор, 
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завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету 

харчових технологій. 

 

Гріненко Ірина Григорівна, провідний науковий співробітник відділу технології 

цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів, Інститут продовольчих ресурсів НААН 

України. Назва дисертації: «Наукове обґрунтування і розроблення інноваційних технологій 

харчової продукції та дієтичних добавок». Шифр та назва спеціальності – 05.18.16 – 

технологія харчової продукції. Спецрада Д 64.088.01 Харківського державного університету 

харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). 

Науковий консультант: Хомічак Любомир Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту 

продовольчих ресурсів НААН України. Офіційні опоненти: Головко Микола Павлович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства в митній справі 

Харківського державного університету харчування та торгівлі; Ткаченко Наталія 

Андріївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології молока, олійно-

жирових продуктів та індустрії краси Одеської національної академії харчових технологій; 

Сильчук Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри готельно-

ресторанної справи Національного університету харчових технологій.  

 

Золотухіна Інна Василівна, доцент кафедри процесів та устаткування харчової і 

готельно-ресторанної індустрії ім. М. І. Беляєва, Харківський державний університет 

харчування та торгівлі. Назва дисертації: «Наукове обґрунтування технологій 

напівфабрикатів на основі цільового використання нутрієнтів білково-вуглеводної молочної 

сировини». Шифр та назва спеціальності – 05.18.16 – технологія харчової продукції. 

Спецрада Д 64.088.01 Харківського державного університету харчування та торгівлі (61051, 

м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант: Дейниченко 

Григорій Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри процесів та 

устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М. І. Беляєва Харківського 

державного університету харчування та торгівлі. Офіційні опоненти: Гніцевич Вікторія 

Альбертівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології і організації 

ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного 

університету; Нєміріч Олександра Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного 

університету харчових технологій; Рижкова Таїсія Миколаївна, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри технології переробки, стандартизації та технічного сервісу 

Харківської державної зооветеринарної академії. 

 

Запухляк Василь Богданович, доцент кафедри газонафтопроводів та 

газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 

Назва дисертації: «Забезпечення надійності різновекторної газотранспортної системи за 

умови обмежених обсягів транзиту». Шифр та назва спеціальності – 05.15.13 – 

трубопровідний транспорт, нафтогазосховища. Спецрада Д 20.052.04 Івано-Франківського 

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

Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий консультант: Грудз Володимир 

Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри газонафтопроводів та 

газонафтосховищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Офіційні опоненти: Фик Ілля Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри видобування нафти, газу та конденсату Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Тітлов Олександр Сергійович, доктор технічних 

https://hdzva.edu.ua/kaf-tpspt/
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наук, професор, завідувач кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики 

Одеської національної академії харчових технологій; Харченко Євген Валентинович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної 

механіки Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Фощан Андрій Леонтійович, професор кафедри харчових технологій в ресторанній 

індустрії, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Назва дисертації: 

«Розвиток наукових основ ресурсозберігаючих технологій желейної продукції». Шифр та 

назва спеціальності – 05.18.16 – технологія харчової продукції. Спецрада Д 64.088.01 

Харківського державного університету харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. 

Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант: Перцевой Федір 

Всеволодович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології харчування 

Сумського національного аграрного університету. Офіційні опоненти: Кравченко Михайло 

Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології і організації 

ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного 

університету; Цихановська Ірина Василівна, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри харчових та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії; 

Тележенко Любов Миколаївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових 

технологій. 

 

Витязь Олег Юлійович, директор навчально-наукового інституту нафтогазової 

інженерії, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Назва 

дисертації: «Розвиток наукових основ оцінки роботоздатності колон бурильних та гнучких 

труб». Шифр та назва спеціальності – 05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості. 

Спецрада Д 20.052.04 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий 

консультант: Мойсишин Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу. Офіційні опоненти: Дмитрах Ігор Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач відділу міцності матеріалів і конструкцій у водневовмісних середовищах 

Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України; Харченко Євген 

Валентинович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри опору матеріалів та 

будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка»; Левчук Катерина 

Григорівна, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу теорії 

металічного стану № 02 Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. 

 

Брик Дмитро Васильович, завідувач відділу проблем геотехнології горючих 

копалин, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України. Назва дисертації: 

«Підвищення рівня екологічної безпеки при термохімічному переробленні некондиційної 

вуглецевмісної сировини». Шифр та назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. 

Спецрада Д 20.052.05 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (8-0342) 54-71-39, 54-72-66). 

Науковий консультант: Павлюк Мирослав Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, 

професор, директор Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України. Офіційні 

опоненти: Петрук Василь Григорович, доктор технічних наук, професор, директор 
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Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля; Шмандій Володимир Михайлович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та організації 

природокористування Кременчуцького національного університету ім. Михайла 

Остроградського; Полутренко Мирослава Степанівна, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри хімії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу.  

 

 

Коркач Ганна Володимирівна, докторант кафедри технології хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчоконцентратів, Одеська національна академія харчових 

технологій. Назва дисертації: «Науково-практичне обґрунтування та розроблення технологій 

кондитерських виробів з синбіотиками». Шифр та назва спеціальності – 05.18.01 – технологія 

хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів. Спецрада Д 

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

Канатна, 112, тел. (048) 725-32-84. Науковий консультант: Іоргачова Катерина Георгіївна, 

доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри технології хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчоконцентратів Одеської національної академії харчових 

технологій. Офіційні опоненти: Камбулова Юлія Вікторівна, доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів 

Національного університету харчових технологій; Перцевой Федір Всеволодович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач  кафедри технології харчування Сумського 

національного університету; Корзун Віталій Наумович, доктор медичних наук, професор, 

головний науковий співробітник Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. 

О.М. Марзєєва НАМН України».  

 

Попов Анатолій Владиславович, доцент кафедри радіоелектронних та 

біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій, Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Назва дисертації: 

«Розпізнавання малорозмірних радіолокаційних об’єктів за умов апріорної невизначеності 

з використанням інваріантних поляризаційних ознак». 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) 315-10-56). Науковий консультант: Павліков 

Володимир Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 

проректор з наукової роботи Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: Васюта 

Костянтин Станіславович, доктор технічних наук, професор, заступник начальника 

університету з навчальної роботи Харківського національного університету Повітряних 

Сил імені Івана Кожедуба; Карташов Володимир Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем 

Харківського національного університету радіоелектроніки; Авер’янова Юлія 

Анатоліївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри аеронавігаційних систем 

Національного авіаційного університету. 
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Цуркан Василь Васильович, старший науковий співробітник відділу математичного 

та комп’ютерного моделювання, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова 

НАН України. Назва дисертації: «Методологія комплексних досліджень автоматизованих 

систем управління інформаційною безпекою». 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: Бурячок Володимир Леонідович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

Київського університету імені Бориса Грінченка; Жуков Ігор Анатолійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного 

авіаційного університету; Лужецький Володимир Андрійович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного 

університету. 

 

Хміль Роман Євгенович, докторант кафедри будівельних конструкцій та мостів, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Напружено-

деформований стан та залишковий ресурс залізобетонних конструкцій підсилених за дії 

навантаження». Шифр та назва спеціальності − 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та 

споруди. Спецрада Д 35.052.17 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, 

м. Львів, вул. С. Бандери,12; тел. (380-32) 258-26-50). Науковий консультант: Бліхарський 

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

інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: 

Савицький Микола Васильович, доктор технічних наук, професор, ректор Державного 

вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури»; Ватуля Гліб Леонідович, доктор технічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту; Семко 

Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

архітектури та міського будівництва Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка». 

 

Лапта Станіслав Сергійович, інженер першої категорії кафедри промислової і 

біомедичної електроніки, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». Назва дисертації: «Теоретичні засади побудови біотехнічних систем діагностики і 

терапії цукрового діабету». Шифр та назва спеціальності – 05.11.17 – біологічні та медичні 

прилади і системи. Спецрада Д 64.050.17 Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-

56). Науковий консультант: Сокол Євген Іванович, доктор технічних наук, професор, 

ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Офіційні опоненти: Кунденко Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри інтегрованих електротехнологій та процесів Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; Музика Катерина 

Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри біомедичної інженерії 

Харківського національного університету радіоелектроніки; Заболотна Наталія Іванівна, 

доктор технічних наук, професор, завідувача кафедри лазерної та оптоелектронної техніки 

Вінницького національного технічного університету. 
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Кожушко Андрій Павлович, доцент кафедри автомобіле- і тракторобудування, 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Назва 

дисертації: «Динамічний аналіз та методи поліпшення плавності ходу колісного трактора при 

транспортуванні рідких вантажів». Шифр та назва спеціальності – 05.22.02 – автомобілі та 

трактори. Спецрада Д 64.050.13 Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). 

Науковий консультант: Кальченко Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри автомобіле- і тракторобудування Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Шуляк Михайло Леонідович, 

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри тракторів і автомобілів Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; 

Макаров Володимир Андрійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного 

університету; Кайдалов Руслан Олегович, доктор технічних наук, професор, начальник 

кафедри бойового та логістичного забезпечення Національної академії Національної гвардії 

України. 

 

Березюк Олег Володимирович, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та 

педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет. Назва дисертації: 

«Науково-технічні основи проектування приводів робочих органів машин для збирання та 

первинної переробки твердих побутових відходів». Шифр та назва спеціальності – 05.02.02 – 

машинознавство. Спецрада Д 70.052.02 Хмельницького національного університету (29016, 

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-80-76). Науковий консультант: 

Савуляк Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри галузевого 

машинобудування Вінницького національного технічного університету. Офіційні опоненти: 

Струтинський Василь Борисович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

конструювання машин Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ланець Олексій Степанович, доктор 

технічних наук, професор, директор Інституту інженерної механіки та транспорту 

Національного університету «Львівська політехніка»; Тіхенко Валентин Миколайович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металорізальних верстатів, метрології 

та сертифікації Одеського національного політехнічного університету. 

 

Кабат Олега Станіславовича, доцент кафедри інноваційної інженерії, Державний 

вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет». 

Назва дисертації: «Науково-технічні основи технології виготовлення термостійких 

полімерних композиційних матеріалів триботехнічного призначення». Шифр та назва 

спеціальності – 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів. Спецрада Д 

08.078.02 Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет» (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; тел. (056) 746-33-56). 

Науковий консультант: Черваков Олег Вікторович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової 

продукції Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет». Офіційні опоненти: Євчик Віктор Сидорович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 

Державного підприємства «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний 

інститут еластомерних матеріалів і виробів» Державного концерна «Укроборонпром»; 

Гриценко Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, доцент кафедри 

хімічної технології переробки пластмас Національного університету «Львівська 
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політехніка»; Вакулюк Поліна Василівна, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри хімії Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 
Середа Олександр Григорійович, доцент кафедри електричних апаратів 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Назва 
дисертації: «Теоретичні основи розвитку цифрових технологій в системах автоматизації, 
діагностики, контролю та захисту електротехнічних комплексів». Шифр та назва 
спеціальності – 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Спецрада Д 64.050.04 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант: Шевченко Сергій 
Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри передача електричної 
енергії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Офіційні опоненти: Тугай Юрій Іванович, доктор технічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу № 14 оптимізації систем електропостачання Інституту 
електродинаміки НАН України; Кривоносов Валерій Єгорович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри інженерії та технологій Азовського морського інституту 
Національного університету «Одеська морська академія»; Назаренко Ігор Петрович, 
доктор технічних наук, професор, декан факультету електроенергетики та комп’ютерних 
технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 
Моторного. 

 

Чалаєв Джамалутдін Муршидович, провідний науковий співробітник відділу 

тепломасообміну в дисперсних системах, Інститут технічної теплофізики НАН України. 

Назва дисертації: «Розвиток теорії та практики сорбційних і парокомпресійних технологій 

трансформації теплоти». Шифр та назва спеціальності – 05.14.06 – технічна теплофізика та 

промислова теплоенергетика. Спецрада Д 26.224.01 Інституту технічної теплофізики НАН 

України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст (Желябова), 2а; тел. (044) 456-62-82). Науковий 

консультант: Снєжкін Юрій Федорович, доктор технічних наук, професор, директор 

Інституту технічної теплофізики НАН України. Офіційні опоненти: Рєзцов Віктор 

Федорович, доктор технічних наук, професор, заступник директора Інституту відновлюваної 

енергетики НАН України; Безродний Михайло Костянтинович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри теоретичної та промислової теплотехніки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Ткаченко Станіслав Йосипович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету.  

 

Загорянський Володимир Георгійович, доцент кафедри транспортних технологій, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Назва дисертації: 

«Розвиток наукових основ виготовлення виробів з шаруватих металевих композицій з 

високими експлуатаційними характеристиками пластичним деформуванням». Шифр та назва 

спеціальності – 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. Спецрада Д 45.052.06 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (39600, м. 

Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (067) 7716137). Науковий консультант: 

Драгобецький Володимир Вячеславович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Офіційні опоненти: Фролов Євгеній Андрійович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; Середа Борис Петрович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного 

господарства Дніпровського державного технічного університету; Зайцев Віталій 
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Єгорійович, доктор технічних наук, професор, ректор Приватного закладу вищої освіти 

«Харківський технологічний університет «ШАГ». 

 

 Погребова Інна Сергіївна, професор кафедри технології електрохімічних виробництв, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації: «Наукові основи створення синергетичних адсорбційних 

інгібіторів корозії поліфункціонального призначення». Шифр та назва спеціальності – 05.17.14 

– хімічний опір матеріалів та захист від корозії. 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). Офіційні опоненти: Хома Мирослав Степанович, 

доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Фізико-механічного 

інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України; Курмакова Ірина  Миколаївна, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри хімії, технологій та фармації Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Пірський Юрій Кузьмич, доктор хімічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії матеріалів електрохімічної 

енергетики Інституту загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського.  

 

Сорока Юрій Миколайович, доцент кафедра екології та охорони навколишнього 

середовища, Дніпровський державний технічний університет. Назва дисертації: «Наукові 

основи забезпечення екологічної  безпеки при поводженні з матеріалами з вмістом  

природних радіонуклідів».  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: Зберовський Олександр Владиславович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри  екології та охорони навколишнього середовища 

Дніпровського державного технічного університету. Офіційні опоненти: Павличенко 

Артем Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та 

технології захисту навколишнього середовища Національного  технічного університету  

«Дніпровська політехніка»; Ващенко Володимир Миколайович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри екологічного 

моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій Державної екологічної 

академії післядипломної освіти та управління; Ольховик Юрій Олександрович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Державної установи 

«Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», 

 

Корбут Євген Валентинович, доцент кафедри конструювання машин, Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Назва дисертації: «Наукові основи підвищення працездатності інструменту для обробки 

волокнистих полімерних композиційних матеріалів шляхом модифікації поверхневого 

шару». Шифр та назва спеціальності – 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та 

інструменти. Спецрада Д 26.002.11 Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. 

Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант: Ляшенко Борис Артемович, 

доктор технічних наук, професор. Офіційні опоненти: Залога Вільям Олександрович,  

доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Технологія машинобудування, 

верстати та інструменти» Сумського державного університету; Мироненко Євгеній 

Васильович, доктор технічних наук, професор, декан факультету економіки і менеджменту 

Донбаської державної машинобудівної академії; Мірненко Володимир Іванович,  доктор 
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технічних наук, професор, директор департаменту військової освіти та науки Міністерства 

оборони України. 

 

Коваленко Олексій Єпифанович, старший науковий співробітник відділу теорії та 

практики систем обробки та відображення візуальної інформації, Інститут проблем 

математичних машин і систем НАН України. Назва дисертації: «Моделі і методи побудови 

конвергентних систем ситуаційного управління». 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: Верлань Анатолій Федорович, доктор технічних 

наук, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. Офіційні опоненти: Опанасенко Володимир 

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

мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України; 

Стасюк Олександр Іонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Державного університету 

інфраструктури та технологій; Голуб Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського 

державного технологічного університету. 

 

Глухов Сергій Іванович, завідувач кафедри військово-технічної підготовки 

факультету післядипломної освіти, Військовий інститут Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Методологія побудови 

автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки на основі 

фізичного діагностування». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 − інформаційні 

технології. Спецрада Д 26.001.51 Київського національного університету імені Тараса 

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

Науковий консультант: Жердяєв Микола Костянтинович, доктор технічних наук, 

професор. Офіційні опоненти: Артюшин Леонід Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту авіації 

Міністерства оборони України; Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної 

освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України; Савченко 

Віталій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового 

інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій.  

 

Єгорченков Олексій Володимирович, доцент кафедри технологій управління, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Методологія 

управління портфелями проєктів і програм в інтегрованих функціональних середовищах». 

Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління проєктами та програмами. Спецрада Д 

26.001.51  Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, 

вул.  Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Білощицький 

Андрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційних систем і технологій Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Рач Валентин Анатолійович, доктор технічних наук, 

професор, директор навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних 

технологій Університету економіки і права «КРОК»; Хрутьба Вікторія Олександрівна, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності 

Національного транспортного університету; Осауленко Ігор Анатолійович, доктор 
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технічних наук, доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри інтелектуальних систем 

прийняття рішень Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Фролова Лілія Анатоліївна, доцент кафедри технології неорганічних речовин та 

екології, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-

технологічний університет». Назва дисертації: «Фізико-хімічні основи гідрофазної технології 

одержання шпінельних феритів 3d-металів». Шифр та назва спеціальності – 05.17.01 – 
технологія неорганічних речовин. Спецрада Д 08.078.02 Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (49005, м. Дніпро, 

просп. Гагаріна, 8; тел. (056) 746-33-56). Науковий консультант: Сухий Костянтин 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, ректор Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет». Офіційні опоненти: 

Савенков Анатолій Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

хімічної технології, каталізу та екології Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Знак Зіновій Орестович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного 

університету «Львівська політехніка»; Суворін Олександр Вікторович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. 

 

Філоненко Олена Іванівна, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії, 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Назва 

дисертації: «Динамічні теплові характеристики огороджувальних конструкцій будівель». 

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

Спецрада Д 44.052.02 Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» (36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, тел. (0532) 56-16-04). 

Науковий консультант: Фаренюк Геннадій Григорович, доктор технічних наук, професор, 

директор Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій». Офіційні опоненти: Фомін Станіслав Леонідович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Харківського 

національного університету будівництва та архітектури; Клименко Євгеній 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних 

конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академія будівництва та 

архітектури; Нікіфорова Тетяна Дмитрівна, доктор технічних наук, професор, декан 

будівельного факультету Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури». 

 

Бешлей Микола Іванович, докторант кафедри телекомунікацій, Національний 

університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Синтез та реалізація інтенційно-

орієнтованих інфокомунікаційних мереж для адаптивного надання сервісів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Спецрада Д 35.052.10 

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

тел. (032) 258-27-43). Науковий консультант: Климаш Михайло Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Ложковський Анатолій Григорович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комутаційних систем Одеської національної 

академії зв’язку імені О. С. Попова; Єременко Олександра Сергіївна, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В. В. Поповського 

Харківського національного університету радіоелектроніки; Скулиш Марія Анатоліївна, 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
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доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри інформаційно-

телекомунікаційних мереж Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

Максимюк Тарас Андрійович, докторант кафедри телекомунікацій, Національний 

університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Інтелектуальне автоматизоване 

управління децентралізованими системами мобільного зв’язку». Шифр та назва 

спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Спецрада Д 35.052.10 

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

тел. (032) 258-27-43). Науковий консультант: Климаш Михайло Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій Національного університету 

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

технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Отрох Сергій Іванович, 

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації проектування 

енергетичних процесів та систем Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Політанський Руслан 

Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри радіотехніки та 

інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

Туровський Олександр Леонідович, професор кафедри засобів захисту інформації? 

Національний авіаційний університет. Назва дисертації: «Моделі та методи підвищення 

точності роботи систем фазової синхронізації супутникових телекомунікацій в режимі 

стеження за несучою частотою». Шифр та назва спеціальності – 05.12.13 – радіотехнічні 

пристрої та засоби телекомунікацій. Спецрада Д 26.062.19 Національного авіаційного 

університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, тел. (044) 406-71-25). Науковий 

консультант: Козловський Валерій Валерійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри засобів захисту інформації Національного авіаційного університету. 

Офіційні опоненти: Заїка Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій; 

Бойко Юлій Миколайович, доктор технічних наук, професор, начальник науково-дослідної 

частини Хмельницького національного університету; Наконечний Володимир Сергійович, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кібербезпеки та 

захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

Слащов Ігор Миколайович, старший науковий співробітник відділу проблем розробки 

родовищ на великих глибинах, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН 

України. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ геомеханічного та радіометричного 

контролю параметрів безпеки шахт». Шифр та назва спеціальностей – 05.15.09 – геотехнічна і 

гірнича механіка; 05.26.01 – охорона праці. 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: Шевченко Володимир Георгійович, доктор технічних 

наук, професор, учений секретар Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН 

України. Офіційні опоненти: Голінько Василь Іванович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка»; Калугіна Надія Олександрівна, доктор технічних 
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наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту фізики гірничих процесів НАН 

України; Філатьєв Михайло Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. 

 

Яськів Володимир Іванович,  декан факультету прикладних інформаційних 

технологій та електроінженерії, Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя. Назва дисертації: «Високоефективні напівпровідникові перетворювачі 

електроенергії на основі високочастотних магнітних підсилювачів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії. Спецрада 

Д 64.050.04 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант: Юрченко 

Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділом транзисторних 

перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України. Офіційні опоненти: Домнін Ігор 

Феліксович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту іоносфери НАН і МОН 

України); Павлов Геннадій Вікторович, доктор технічних наук, професор, директор 

інституту автоматики та електротехніки Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова;  Денисов Юрій Олександрович,  доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки Національного 

університету «Чернігівська політехніка». 

 

Роговський Іван Леонідович, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного 

менеджменту імені М. П. Момотенка, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Назва дисертації: «Розробка комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 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: Войтюк Валерій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: 

Козаченко Олексій Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

сільськогосподарських машин Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка; Дерев’янко Дмитро Аксентійович, доктор 

технічних наук, доцент, професор кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії 

Поліського національного університету; Анісімов Віктор Федорович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького 

національного аграрного університету. 

 

Плахотний Олександр Петрович, доцент кафедри енерготехнологій, Черкаський 

державний технологічний університет. Назва дисертації: «Наукові засади комбінованої 

технології електроерозійної та електрохімічної обробки дротяним електродом». Шифр та 

назва спеціальності – 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки. Спецрада Д 26.002.15 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-62). Науковий 

консультант: Осипенко Василь Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління Черкаського 
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державного технологічного університету. Офіційні опоненти: Лихошва Валерій Петрович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач відділу концентрованих енергетичних впливів 

Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України; Саленко Олександр 

Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструювання машин 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; Хаскін Владислав Юрійович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник Китайсько-українського інституту 

зварювання ім. Є. О. Патона (м. Гуанчжоу, КНР). 

 

 

 

Вітенко Володимир Анатолійович, доцент кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Назва 

дисертації: «Теоретичні та прикладні основи репродукції і культивування декоративних 

форм Morus alba L. в Україні». Шифр та назва спеціальності: 06.03.01 «Лісові культури та 

фітомеліорація». Спецрада Д.35.072.02 Національного лісотехнічного університету України 

(79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел.. (032)258-42-57). Науковий консультант: 

Шлапак Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри лісового господарства Уманського національного університету садівництва. 

Офіційні опоненти: Олексійченко Надія Олександрівна, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри ландшафтного проектування та садово-паркового 

мистецтва Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова; Гайда Юрій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри економіки та менеджменту природокористування Тернопільського 

національного економічного університету; Геник Ярослав В’ячеславович, доктор 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-

паркового господарства Національного лісотехнічного університету України.  

 

Бунчак Олександр Миронович, директор ТзОВ «Світ шкіри». Назва дисертації: 

«Екологічне обґрунтування виробництва і застосування органічних добрив із вмістом 

тривалентного хрому в агроценозах Західного Лісостепу». Шифр та назва спеціальності – 

03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.376.01 Інституту захисту рослин НААН України (03022, 

м. Київ, вул. Васильківська, 33; тел. (044) 257-11-24). Науковий консультант: Бахмат 

Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

рослинництва і кормовиробництва Подільського державного аграрно-технічного 

університету. Офіційні опоненти: Ткаленко Ганна Миколаївна, доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії 

мікробіологічного методу захисту рослин Інституту захисту рослин НААН України; 

Дем’янюк Олена Сергіївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту агроекології і природокористування НААН України; 

Бородай Віра Віталіївна, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри 

екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів та 

природокористування України.  

 

Крамарець Володимир Олександрович, доцент кафедри лісівництва, Національний 

лісотехнічний університет України. Назва дисертації: «Ялинники Українських Карпат: стан 

та підвищення біотичної стійкості». Шифр та назва спеціальності – 06.03.03 «Лісознавство і 

лісівництво». Спецрада Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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(79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 258-42-57). Науковий консультант: 

Криницький Григорій Томкович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

лісівництва Національного лісотехнічного університету України. Офіційні опоненти: Гойчук 

Анатолій Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 

біології лісу та мисливствознавства Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Олійник Василь Степанович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісознавства Державного вищого 

навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

Малиновський Андрій Костянтинович, доктор сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України. 

 

Парамонова Тетяна Владиславівна, завідувач лабораторії агрохімічних досліджень 

і якості продукції, Інститут овочівництва і баштанництва НААН України. Назва дисертації: 

«Агробіологічне обґрунтування продуктивності та якості овочевих агроценозів за оптимізації 

живлення рослин у Східному Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.06 – 

овочівництво. Спецрада Д 65.357.01 Інституту овочівництва і баштанництва НААН України 

(62478, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Селекційне, вул. Інститутська, 1; тел. 

(057)748-91-91). Науковий консультант: Вітанов Олександр Дмитрович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу новітніх технологій вирощування 

овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва. Офіційні опоненти: 

Яровий Григорій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри плодоовочівництва і зберігання Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва; Улянич Олена Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва; 

Вдовенко Сергій Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького 

національного аграрного університету. 

 

Гументик Михайло Ярославович, завідуючий лабораторії  селекції і технологій 

вирощування деревних біоенергетичних культур, Інститут біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН України. Назва дисертації: «Агротехнологічні основи формування 

продуктивності багаторічних злакових культур для виробництва біопалива у Лісостепу 

України».  Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 – рослинництво.  Спецрада Д 26.360.01 

Інституту  біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (03110, м. Київ, вул. 

Клінічна, 25, тел. (044) 275-50-00. Науковий консультант: Курило Василь Леонідович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри сільськогосподарських 

машин Вінницького національного аграрного університету. Офіційні опоненти:  Бахмат 

Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

рослинництва і кормовиробництва Подільського державного аграрно-технічного 

університету; Кулик Максим Іванович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, 

професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академія; 

Коваленко Віталій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри  

кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України.  

 

Кабанець Віктор Михайлович, директор, Інститут сільського господарства 

Північного Сходу НААН України. Назва дисертації: «Агротехнологічне обґрунтування 

реалізації потенціалу культури конопель в умовах північно-східного Лісостепу України». 

Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 – рослинництво. Спецрада Д 55.859.03 Сумського 

національного аграрного університету (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 
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78-76-40). Науковий консультант: Рудник-Іващенко Ольга Іванівна, доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий 

співробітник Інституту садівництва НААН України; Офіційні опоненти: Черенков Анатолій 

Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу 

агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур Інституту зернових культур 

НААН України;  Федорчук Михайло Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства 

Миколаївського  національного аграрного університету; Шевніков Микола Янаєвич, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва  Полтавської 

державної аграрної академії.  

 

Мельничук Федір Степанович, виконувач обов’язків директора, Державне 

підприємство «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних проблем та 

меліорації НААН України. Назва дисертації: «Наукові основи регуляції фіто санітарного 

стану зрошуваних агроекосистем». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. 

Спецрада Д 08.804.02 Дніпровського державного аграрно-економічного університету (49600, 

м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 744-81-32). Науковий консультант: 

Ромащенко Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту 

водних проблем та меліорації НААН України. Офіційні опоненти: Писаренко Павло 

Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, 

директор Інституту зрошуваного землеробства НААН України; Чайка Володимир 

Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології 

агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів та 

природокористування України; Пічура Віталій Іванович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені професора Ю. В. 

Пилипенка Херсонського державного аграрно-економічного університету. 

 

Чабан Віктор Олександрович, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та 

професійно-прикладної фізичної підготовки, Херсонська державна морська академія. Назва 

дисертації: «Наукове обґрунтування вирощування шавлії лікарської в умовах краплинного 

зрошення Південного Степу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.02 – 

сільськогосподарські меліорації. Спецрада Д 67.830.01  Херсонського державного аграрно-

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

Науковий консультант: Ушкаренко Віктор Олександрович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, професор кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-

економічного університету. Офіційні опоненти: Шатковський Андрій Петрович, доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з 

наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України;  Хоміна Вероніка 

Ярославівна, доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри садово-

паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства Подільського державного аграрно-

технічного університету; Писаренко Павло Володимирович,  доктор 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий 

співробітник відділу зрошуваного землеробства Інституту зрошуваного землеробства НААН 

України. 

 

Шувар Антін Михайлович, завідувач відділу технологій в рослинництві, Інститут 

сільського господарства Карпатського регіону НААН України. Назва дисертації: 

«Агротехнологічні та біологічні основи формування продуктивності льону-довгунцю та 

льону олійного в умовах Лісостепу Західного». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09–

рослинництво. Спецрада Д 71.831.01 Подільського державного аграрно-технічного 
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університету (32316, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел.(097) 808-94-95). 

Науковий консультант: Дзюбайло Андрій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, головний науковий співробітник Передкарпатського відділу наукових досліджень  

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України. Офіційні опоненти: 

Поляков Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу агротехнологій та впровадження Інституту олійних культур 

НААН України; Рудік Олександр Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету; Дідора 

Віктор Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 

рослинництва Поліського національного університету. 

 

Кривохижа Євген Михайлович, старший науковий співробітник лабораторії екології 

тваринництва відділу агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій, Інститут 

агроекології і природокористування НААН України. Назва дисертації: «Теоретичне та 

експериментальне обґрунтування екотоксикологічного біотестування засобів для санації 

молочного обладнання». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада 

Д 26.371.01 Інституту агроекології і природокористування НААН України (03143, м. Київ, 

вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-92-21). Науковий консультант: Жукорський Остап 

Мирославович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік-секретар 

Відділення зоотехнії Національної академії аграрних наук України. Офіційні опоненти: 

Романчук Людмила Донатівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з 

наукової роботи та інноваційного розвитку, професор кафедри біології та захисту лісу 

Поліського національного університету; Макаренко Наталія Анатоліївна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екології агросфери та 

екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування 

України; Лисиця Андрій Валерійович, доктор біологічних наук, професор кафедри 

екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.  

 

Ворон Володимир Пантелеймонович, завідувач лабораторії екології лісу, 

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. 

М. Висоцького. Назва дисертації: «Вплив аеротехногенного забруднення на ліси України та 

наукові основи підвищення їхньої стійкості». Шифр та назва  спеціальності – 06.03.03 – 

лісознавство і лісівництво. Спецрада Д35.072.02  Національного лісотехнічного університету 

України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103; тел.(032)258-42-57. Науковий 

консультант: Пастернак Петро Степанович, доктор сільськогосподарських наук, професор. 

Офіційні опоненти: Кузик Андрій Данилович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, проректор з науково-дослідної роботи Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій; Олійник 

Василь Степанович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 

лісового та аграрного менеджменту Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Малиновський 

Андрій Костянтинович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, головний науковий співробітник відділу Державного природознавчого музею 

НАН України.  

 

Піковський Мирослав Йосипович, доцент кафедри фітопатології імені академіка 

В. Ф. Пересипкіна, Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

Назва дисертації: «Біла та сіра гнилі рослин, внутрішньовидова диференціація їх збудників – 

некротрофних грибів Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary і Botryotinia fuckeliana (de Bary) 

Whetzel та біологічне обґрунтування захисних заходів». Шифр та назва спеціальності – 
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06.01.11 – фітопатологія. Спецрада Д 26.004.02 Національного університету біоресурсів і 

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

28). Науковий консультант: Кирик Микола Миколайович, доктор біологічних наук, 

професор, професор кафедри фітопатології імені академіка В. Ф. Пересипкіна Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Корнійчук 

Микола Сергійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу захисту рослин від шкідників і хвороб Національного наукового центру 

«Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»; Слюсаренко 

Олександр Миколайович, доктор біологічних наук, доцент, головний науковий 

співробітник відділу фітопатології та захисту рослин Національного наукового центру 

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

Григорій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

плодоовочівництва і зберігання Харківського національного аграрного університету імені 

В. В. Докучаєва. 

 

Дробітько Антоніна Вікторівна, декан факультету агротехнологій, Миколаївський 

національний аграрний університет. Назва дисертації: «Агробіологічні основи підвищення 

продуктивності зернових і зернобобових культур в умовах 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: Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, директор Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Офіційні 

опоненти: Петриченко Василь Флорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

радник дирекції з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля 

НААН України;  Жуйков Олександр Геннадійович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії Херсонського державного 

аграрно-економічного університету; Кривенко Анна Іванівна, доктор 

сільськогосподарських наук, доцент, виконуюча обов’язки директора Одеської державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН України. 

 

              Шельов Андрій Володимирович, старший науковий співробітник відділу генетики 

та біотехнології, Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України. 

Назва дисертації: «Поліморфізм генетичних ресурсів тварин за мікросателітними локусами 

ДНК». Шифр та назва спеціальності – 03.00.15 – генетика. Спецрада Д 27.355.01 Інституту 

розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України (08321, Київська область, 

Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1, тел. 597-23-62). Науковий 

консультант: Копилов Кирило Вячеславович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу генетики та біотехнології Інституту 

розведення і генетики тварин імені М. В.Зубця НААН України. Офіційні опоненти: Кулібаба 

Роман Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри біології тварин Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Супрович Тетяна Михайлівна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувачка кафедри гігієни тварин та ветеринарного 

забезпечення кінологічної служби Національної поліції України Подільського аграрно-

технічного університету; Почерняєв Костянтин Федорович, доктор сільськогосподарських 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин 

Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України. 
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Кудря Сергій Іванович, докторант, Харківський національний аграрного університет 

ім. В. В. Докучаєва. Назва дисертації: «Наукові основи формування сталих органічних 

агроекосистем у Східному Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – 

екологія. Спецрада Д 14.083.01 Поліського національного університету (10008, м. Житомир, 

бульвар Старий, 7; тел. (0412) 22-04-17). Науковий консультант: Шевченко Микола 

Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач  кафедри  землеробства  

ім. О. М. Можейка  Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 

Офіційні опоненти: Писаренко Павло Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор кафедри екології, раціонального природокористування та захисту довкілля, 

перший проректор Полтавської державної аграрної академії; Дем’янюк Олена Сергіївна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту агроекології і природокористування НААН України; Дегодюк Едуард 

Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий 

співробітник Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН України». 

 

Каменева Наталя Валеріївна, доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу 

Одеської національної академії харчових технологій. Назва дисертації: «Агротехнологічні 

основи підвищення продуктивності та якості винограду 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: Хреновсков Едуард 

Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри садівництва, 

виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Щербаков Віктор Якович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри польових і овочевих культур Одеського державного аграрного 

університету; Шевченко Іван Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського національного 

аграрного університету;   Коковіхін Сергій Васильович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту зрошуваного землеробства 

НААН України. 

 

 Цехмістренко Оксана Сергіївна, доцент кафедри екології та біотехнології, 

Білоцерківський національний аграрний університет. Назва дисертації: «Біотехнологія 

одержання та використання пробіотиків з наночастинками селену та діоксиду церію у 

птахівництві». Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 27.821.01 

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

площа, 8/1, тел. (096) 623-20-06). Науковий консультант: Бітюцький Володимир 

Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та 

біотехнології Білоцерківського національного аграрного університету. Офіційні опоненти: 

Гунчак Алла Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, завідувач лабораторії фізіології і біохімії живлення птиці Інституту біології 

тварин НААН України; Данчук Вячеслав Володимирович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, головний науковий співробітник Української лабораторії якості і безпеки 

продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокроистування України; 

Кушнір Ігор Михайлович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних 

препаратів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів 

та кормових добавок. 
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Новицька Наталія Валеріївна, доцент кафедри рослинництва, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: «Наукові основи 

формування продуктивності культур та якості насіння в Правобережному Лісостепу 

України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 – рослинництво. Спецрада Д 26.360.01 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (03110, м. Київ, вул. 

Клінічна, 25, тел. (044) 275-50-00). Науковий консультант: Каленська Світлана 

Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України.  

Офіційні опоненти: Петриченко Василь Флорович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, радник дирекції з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства 

Поділля НААН України; Сінченко Віктор Миколайович, доктор сільськогосподарських 

наук, заступник директора з наукової роботи Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН України; Рожков Артур Олександрович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва. 

 

Антоненко Сергій Федорович, старший науковий співробітник лабораторії 

технологій у скотарстві, Інститут тваринництва НААН України. Назва дисертації: 

«Обгрунтування системи онтогенетичного формування та реалізації продуктивних якостей 

корів-первісток української чорно-рябої молочної породи». Шифр та назва спеціальності – 

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. Спецрада Д 65.356.01 Інституту 

тваринництва НААН України (вул. Тваринників, 1-А, м. Харків, Харківська обл., 61026; тел. 

(057) 740-33-03). Науковий консультант: Маменко Олексій Михайлович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології імені О. А. 

Колєсова Харківської державної зооветеринарної академії. Офіційні опоненти: Козир 

Володимир Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії тваринництва Інституту зернових культур НААН України; 

Михальченко Степан Адамович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник, завідувач кафедри технічного забезпечення агропромислового виробництва 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва; Піщан Станіслав 

Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан біотехнологічного 

факультету Дніпровського аграрно-економічного університету. 

 

Усенко Світлана Олексіївна, завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва, 

Полтавська державна аграрна академія. Назва дисертації: «Прооксидантно-антиоксидантий 

гомеостаз у свиней залежно від фізіологічного стану та способів корекції». Шифр та назва 

спеціальності  – 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Спецрада Д 35.852.34 Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 260-28-89). Наукові консультанти: 

Стояновський Володимир Григорович, доктор ветеринарних наук, професор; 

Карповський Валентин Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри 

біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Остапів Дмитро 

Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторії молекулярної біології та клітинної біохімії Інституту біології тварин НААН 

України; Данчук Олексій Володимирович, доктор ветеринарних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи та міжнародних зв’язків Одеського державного аграрного університету; 

Грабовський Степан Стефанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 
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Сметанська Ірина Миколаївна, завідувач кафедри вирощування та переробки 

рослинницької продукції, Університет прикладних наук Вайенштефан-Трісдорф, Німеччина. 

Назва дисертації: «Фізіолого-біохімічні основи біотехнології отримання фенольних сполук в 

культурі in vitro рослин». Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада 

Д 26.004.15 Національного університету біоресурсів і природокористування України  

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

Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні опоненти: Дробик Надія Михайлівна, доктор 

біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Ємець Алла 

Іванівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу клітинної біології та 

біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН 

України»; Матвєєва Надія Анатоліївна, доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач лабораторії адаптаційної біотехнології Інституту клітинної біології 

та генетичної інженерії НАН України. 

 

Облап Руслан Васильович, начальник виробництва, ТОВ «Біокор Текнолоджі ЛТД». 

Назва дисертації: «Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської 

продукції». Шифр та назва спеціальності – 03.00.15 – генетика. Спецрада Д 27.355.01 

Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України (08321, Київська 

область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1, тел. 597-23-62). Науковий 

консультант: Димань Тетяна Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Білоцерківського національного 

аграрного університету. Офіційні опоненти: Копилов Кирило Вячеславович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу генетики та 

біотехнології Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України; 

Супрович Тетяна Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувачка 

кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної 

поліції України Подільського аграрно-технічного університету; Ісаєнков Станіслав 

Валентинович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

рослинних харчових продуктів та біофортифікації Інституту харчової біотехнології та 

геноміки НАН України. 

 

Сушко Олексій Борисович, завідувач відділу біотехнології репродукції 

сільськогосподарських тварин, Інститут тваринництва НААН України. Назва дисертації: 

«Модернізовані технологічні засоби для заготівлі, зберігання та використання 

спермопродукції жеребців- та бугаїв-плідників». Шифр та назва спеціальності – 06.02.04 – 

технологія виробництва продуктів тваринництва. Спецрада Д 65.356.01 Інституту 

тваринництва НААН України (61026,  м. Харків, вул. Тваринників, 1-А; тел. (057) 740-33-03). 

Науковий консультант: Осташко Федір Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор. Офіційні опоненти: Шаран Микола Михайлович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, заступник директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології 

тварин НААН України; Прудніков Василь Григорович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри технології переробки, стандартизації та технічного 

сервісу Харківської державної зооветеринарної академії; Михальченко Степан Адамович, 

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри 

https://www.facebook.com/btsau/?__cft__%5b0%5d=AZXHI12Qdo7Eq-2BKB5F8O0-19Lykh81BCR44-Sf0gidgDCGj8TyNPyBiSIqDxzpWrfLbI133WzvSg9sh1nKyQPwkTI2PZfsRgyuGUImP3tRxnAz0WYDMm3k1umWb7mtIqaFRovA2SinmyeBCl20gjdL&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/btsau/?__cft__%5b0%5d=AZXHI12Qdo7Eq-2BKB5F8O0-19Lykh81BCR44-Sf0gidgDCGj8TyNPyBiSIqDxzpWrfLbI133WzvSg9sh1nKyQPwkTI2PZfsRgyuGUImP3tRxnAz0WYDMm3k1umWb7mtIqaFRovA2SinmyeBCl20gjdL&__tn__=-UC%2CP-R
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технічного забезпечення агропромислового виробництва Харківського національного 

аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 

  

 

 

Яблонський Василь Миколайович,  радник при  дирекції, Національний інститут 

стратегічних досліджень. 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 Івана 

Огієнка;  Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Гречко Денис Сергійович, старший науковий співробітник відділу археології 

раннього залізного віку, Інститут археології НАН України. Назва дисертації: «Етнокультурна 

історія населення Дніпровського лісостепового Лівобережжя скіфського часу». Шифр та 

назва спеціальності – 07.00.04 – археологія. Спецрада Д 26.234.01 Інституту археології НАН 

України (04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 418-27-75). Офіційні опоненти: 

Бруяко Ігор Вікторович, доктор історичних наук, директор Одеського археологічного 

музею НАН України; Клочко Віктор Іванович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри археології Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 

Бандрівський Микола Стефанович, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

 

Старков Валерій Андрійович завідувач відділу пам’яток української культури, 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 

Назва дисертації: «Джерела дослідження традиційної ігрової культури українців: історія 

формування та публікації (ХІХ – початок ХХІ ст.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.06 – 

історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Спецрада Д 26.228.01 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 

(01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4; тел. (044) 279-08-63). Офіційні опоненти: 

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

етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Мільчев Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, 

декан історичного факультету Запорізького національного університету; Боряк Олена 

Олександрівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних 

катастроф Державного агентства України з управління зоною відчуження. 

 

Грищенко Тарас Арнольдович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних 

країн історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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Назва дисертації: «Формулювання, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-

стратегічних концепцій Збіґнєва Бжезінського (середина 20 – початок 21 ст.)». 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; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Машевський 

Олег Петрович, доктор історичних наук, професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри 

нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Потєхін Олександр Володимирович, доктор 

історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного  

педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Ткаченко Василь Миколайович, доктор 

історичних наук, професор, виконувач обов’язків головного наукового співробітника відділу 

теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії 

НАН України»; Цвєтков Олександр Глібович, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри міжнародних відносин і міжнародного права Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

 

Томозов Валерій В’ячеславович,  завідувач сектору генеалогічних та геральдичних 

досліджень, Інститут історії України НАН України.  Назва дисертації:  «Греки-хіосці на 

Півдні України (кінець XVIII ст. – 1917): просопографічний портрет етносоціальної 

спільноти». Шифр та назва спеціальності – 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни. Спецрада Д 26.235.01 Інституту історії України НАН 

України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). Науковий консультант:  

Боряк Геннадій Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу 

спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту 

історії України НАН України. Офіційні  опоненти:  Буряк Лариса Іванівна, доктор 

історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики 

біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. 

І. Вернадського; Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, професор  

кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка;   Папакін  Георгій 

Володимирович, доктор історичних наук, професор,  директор Інституту української 

археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.   

 

Кот Сергій Іванович,  керівник Центру  досліджень історико-культурної спадщини  

України, Інститут історії України НАН України. Назва дисертації:  «Повернення і реституція 

культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)». 

Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 –історія України. Спецрада  Д 26.235.01 Інституту 

історії України НАН України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). 

Науковий консультант: Даниленко Віктор Михайлович, доктор історичних наук, професор, 

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

України. Офіційні  опоненти: Дубровіна Любов Андріївна, доктор історичних наук, 

професор, генеральний  директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

НАН України; Гирич  Ігор  Борисович, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач  відділу джерелознавства нової історії України Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Тюрменко Ірина 

Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та документознавства 

Національного авіаційного університету. 

 

Лаврут Ольга Олександрівна, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти, 

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ). Назва 

дисертації: «Радянська школа у другій половині 1940-х – кінця 1980-х рр.: вимір України». 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
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Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 73.053.01 Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, бульвар 

Шевченка, 81, тел. (0472) 35-28-50. Науковий консультант: Темірова Надія Романівна, 

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та спеціальних галузей 

історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса. Офіційні 

опоненти: Каганов Юрій Олегович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

новітньої історії України Запорізького національного університету; Перехрест Олександр 

Григорович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

відділу української історіографії Інституту історії України НАН України. 

 

Харламов Михайло Іванович, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, 

Національний університет цивільного захисту України. Назва дисертації: «Система 

пожежної охорони в УСРР як складова державної політики цивільної безпеки громадян (1918 

– 1934 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спецрада Д 73.053.01 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, 

бульвар Шевченка, 81, тел. (0472) 35-28-50. Науковий консультант: Калініченко Володимир 

Вікторович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України 

Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Офіційні опоненти: 

Капустян Ганна Тимофіївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри теорії 

та історії держави і права Кременчуцького національного технологічного університету імені 

Михайла Остроградського; Кульчицький Станіслав Владиславович, доктор історичних 

наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. 

Інституту історії України НАН України; Мельничук Олег Анатолійович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

 

Темченко Андрій Іванович, доцент кафедри історії України, Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації: «Традиційні 

магічно-лікувальні практики: антропологічний дискурс та семантичні трансформації». Шифр 

та назва спеціальності – 07.00.05 – етнологія. Спецрада Д 26.227.01 Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (01001, 

м. Київ, вул. Грушевського, 4, тел. (044) 278-34-54). Науковий консультант: Скрипник 

Ганна Аркадіївна, доктор історичних наук, професор, директор Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 

Офіційні опоненти: Швидкий Сергій Миколайович, доктор історичних наук, проректор з 

науково-педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет»; Глушко Михайло Степанович, доктор історичних 

наук, професор кафедри етнології історичного факультету Львівського національного 

університету; Кожолянко Олександр Георгійович, доктор історичних наук, професор 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

 

Федорчук Олена Степанівна, докторантка, Інститут народознавства НАН України. 

Назва дисертації: «Бісерне оздоблення народної ноші українців: концепція етномистецької 

традиції (на матеріалах Північної Буковини, Західного Поділля, Покуття та Гуцульщини)».  

Шифр та назва спеціальності – 07.00.05 – етнологія. 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: Павлюк 

Степан Петрович, доктор історичних наук, професор, директор Інституту народознавства 

НАН України. Офіційні опоненти: Тарас Ярослав Миколайович, доктор історичних наук, 

професор, професор кафедри реставрації і реконструкції архітектури та пам’яток мистецтва 
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Національного університету «Львівська політехніка»;  Чмелик Роман Петрович, доктор 

історичних наук, старший науковий співробітник, директор Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський історичний музей»; Тарнавський Роман Богданович, 

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри етнології Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

Галайчук Володимир Васильович, доцент кафедри етнології, Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації «Традиційні демонологічні 

уявлення українців про домашніх духів». Шифр та назва спеціальності – 07.00.05 – етнологія. 

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: Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Офіційні опоненти: Чмелик Роман Петрович, доктор історичних наук, старший 

науковий співробітник, директор Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський історичний музей»; Кушнір В’ячеслав Григорович, доктор історичних наук, 

доцент, професор кафедри археології та етнології України, декан факультету історії та 

філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова; Боряк Олена 

Олександрівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу етнології Державного наукового центру захисту культурної спадщини 

від техногенних катастроф Державного агентства України з управління зоною відчуження. 

 

 

 

 

 

Смачило Валентина Володимирівна, професор кафедри економіки та бізнесу, 

Харківський національний університет будівництва та архітектури. Назва дисертації: 

«Теоретико-методологічні засади управління кадровим потенціалом транспортних 

підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.820.05 Українського 

державного університету залізничного транспорту (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; 

тел.(057) 730-10-96). Науковий консультант: Калініченко Людмила Леонідівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та бізнесу Харківського 

національного університету будівництва та архітектури. Офіційні опоненти: Криворучко 

Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Андрющенко 

Катерина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-

економіки та підприємництва Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Дикань Валерія 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та 

адміністрування Навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

Лемішко Олена Олександрівна, доцент кафедри фінансів, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: «Фінансова політика 

відтворення капіталу в аграрному секторі економіки України». Шифр та назва спеціальності 

– 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.883.01 Університету банківської справи 

(79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, тел. (066) 520-74-67). Науковий консультант: 

Худолій Любов Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

банківської справи та страхування Національного університету біоресурсів і 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

tel:+380665207467
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природокористування України. Офіційні опоненти: Косова Тетяна Дмитрівна, доктор 

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

Національного авіаційного університету; Костирко Лідія Андріївна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля; Тулай Оксана Іванівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія 

Західноукраїнського національного університету. 

 

Токарський Тарас Богданович, директор з міжнародного співробітництва, Державне 

підприємство НАЕК «Енергоатом». Назва дисертації: «Соціальні аспекти економічної 

безпеки України в процесі європейської інтеграції». Шифр та назва спеціальності – 21.04.01 – 

економічна безпека держави. Спецрада Д 26.718.01 Національного інституту стратегічних 

досліджень (01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а, тел. (044) 234-50-07). Науковий консультант: 

Власюк Олександр Степанович, доктор економічних наук, професор, радник при дирекції 

Національного інституту стратегічних досліджень. Офіційні опоненти: Варналій Захарій 

Степанович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Новікова Ольга Федорівна, доктор 

економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки 

промисловості НАН України; Ревак Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, декан факультету управління та економічної безпеки Львівського державного 

університету внутрішніх справ МВС України. 

 

Щурко Уляна Василівна, доцент кафедри менеджменту мистецтва, Львівська 

національна академія мистецтв. Назва дисертації «Конкурентні стратегії безпеки розвитку 

реального сектору економіки». Шифр та назва спеціальності – 21.04.01 – економічна безпека 

держави. Спецрада Д 26.718.01 Національного інституту стратегічних досліджень (01030, м. 

Київ, вул. Пирогова, 7-а, тел. (044) 234-50-07). Науковий консультант: Флейчук Марія 

Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 

Офіційні опоненти: Блудова Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувачка кафедри вищої математики Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Мельник Степан 

Іванович, доктор економічних наук, доцент, заступник декана факультету №2 Львівського 

державного університету внутрішніх справ МВС України; Рудніченко Євгеній 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, 

адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету. 

 

Балацька Наталя Юріївна, доцент кафедри готельного і ресторанного бізнесу, 

Харківський державний університет харчування та торгівлі. Назва дисертації: «Методологія 

ціннісно-орієнтованого управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу». 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, 

завідувачка кафедри економіки та управління Харківського державного університету 

харчування та торгівлі. Офіційні опоненти: Білецька Ірина Мирославівна, доктор 

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

менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Західноукраїнського національного університету; Масленніков Євген Іванович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова; Міценко Наталія Григорівна, доктор 
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економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Львівського торговельно-

економічного університету Укоопспілки. 

 

Проскурніна Надія Вікторівна, завідувач кафедри міжнародної економіки і 

менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. 

Назва дисертації: «Трансформація маркетингової діяльності підприємств роздрібної торгівлі 

в умовах цифровізації». 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: Шталь Тетяна Валеріївна, доктор економічних 

наук, професор, декан факультету міжнародної економіки і підприємництва Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: 

Федорченко Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу імені А. Ф. Павленка Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Окландер Михайло 

Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського 

національного політехнічного університету; Карпенко Наталія Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, завідуюча кафедрою маркетингу Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

Феленчак Юлія Богданівна, доцент кафедри спортивного туризму, Львівський 

державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Назва дисертації: 

«Формування і реалізація соціальної доктрини туризму». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Спецрада Д35.140.01 

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

Кульпарківська, 99; тел. (032) 292-87-08). Науковий консультант: Шевчук Любов 

Теодорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Закладу вищої 

освіти «Львівський університет бізнесу та права». Офіційні опоненти: Пітюлич Михайло 

Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу перспективного розвитку 

сільських територій Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і 

гуманітарних досліджень НАН України; Гринкевич Світлана Степанівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики Національного 

університету «Львівська політехніка»; Смутчак Зінаїда Василівна, доктор економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та економіки Льотної академії Національного 

авіаційного університету. 

 

Дорошук Ганна Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту, Одеський національний 

політехнічний університет. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади управління 

організаційним розвитком промислових підприємств в умовах інтелектуалізації економіки». 

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

видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 Одеського національного 

політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; тел. (048)705-84-31). 

Науковий консультант: Юдін Михайло Айзікович, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного 

університету. Офіційні опоненти: Кузнецова Інна Олексіївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського національного 

економічного університету; Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеца; Олексів Ігор Богданович, доктор економічних наук, 
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професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного 

університету «Львівська політехніка». 

 

Чаркіна Тетяна Юріївна, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський 

національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Назва 

дисертації: «Теоретико-методологічні основи формування системи антикризового управління 

пасажирським комплексом залізничного транспорту». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 64.820.05 

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

Фейєрбаха, 7; тел. (057)730-10-96). Науковий консультант: Пшінько Олександр 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, ректор Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Офіційні опоненти: 

Яновська Вікторія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури 

та технологій; Прохорова Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії; 

Дикань Олена Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, виконуюча обов’язки 

завідувача кафедри менеджменту і адміністрування Українського державного університету 

залізничного транспорту. 

 

Ткачова Тетяна Сергіївна, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, 

Харківський національний університет радіоелектроніки. Назва дисертації: «Механізм 

прийняття рішень формування організаційно-комунікаційної платформи стратегічного 

розвитку промислових підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 

Одеського національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; 

тел. (048) 705-84-31). Науковий консультант: Костін Юрій Дмитрович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною 

безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: 

Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, директор Інституту 

економіки промисловості НАН України; Міщенко Володимир Акимович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Балан 

Олександр Сергійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування Одеського національного політехнічного університету. 
 

Назаркевич Ігор Богданович, докторант, Львівський національний університет імені 

Івана Франка. Назва дисертації: «Державне регулювання структурних змін в економіці 

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

господарством. Спецрада Д 35.051.01 Львівського національного університету імені Івана 

Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий 

консультант: Гринів Лідія Святославівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Офіційні опоненти: Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, 

директор Інституту економіки промисловості НАН України; Мельник Леонід Григорович, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-

адміністрування Сумського державного університету; Пирог Ольга Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва Національного університету «Львівська політехніка». 
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Новікова Ірина Едуардівна, старший науковий співробітник економічного факультету, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Активізація 

технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія управління» 

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

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

роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Бажал Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Єгоров Ігор 

Юрійович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділом інноваційної політики, 

економіки та організації високих технологій Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України»; Котляревський Ярослав Вікторович, доктор економічних 

наук, професор, радник заступника Міністра фінансів України. 

 

Бєлялов Талят Енверович, доцент кафедри економіки та сфери обслуговування, 

Київський національний університет технологій та дизайну. Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні засади розвитку підприємницького університету як центру інноваційних 

технологій». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.102.05 Київського 

національного університету технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-

Данченка, 2, тел. (044) 256-29-05). Науковий консультант: Грищенко Іван Михайлович, 

доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного університету 

технологій та дизайну. Офіційні опоненти: Романовський Олександр Олексійович, доктор 

економічних наук, професор, ректор Українсько-американського університету «Конкордія»; 

Рєпіна Інна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-

економіки та підприємництва Державного вищого навчального університету «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Гавкалова Наталія 

Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного 

адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 

 

Чужиков Андрій Вікторович, доцент кафедри європейської економіки і бізнесу, 

Державний вищий навчальний заклдад «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Парадигма поліструктурного розвитку 

глобального медіаринку». 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; тел. (044) 

239-31-41). Науковий консультант: Лук’яненко Дмитро Григорович, доктор економічних 

наук, професор, ректор Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти:  Білорус Олег 

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

економічної теорії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України»; Заблоцька Ріта Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор  

кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Куриляк Віталіна Євгенівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки Західноукраїнського 

національного університету. 
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Гельман Валентина Миколаївна, доцент кафедри управління персоналом і 

маркетингу, Запорізький національний університет. Назва дисертації: «Забезпечення 

ефективності управління кадровим ресурсом підприємств машинобудування». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 17.051.08 Запорізького національного університету (69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий консультант: Череп 

Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету 

Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: Покатаєва Ольга Вікторівна, 

доктор економічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної та наукової 

роботи Класичного приватного університету; Тарасюк Галина Миколаївна, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного 

університету «Житомирська політехніка»; Філиппова Світлана Валеріївна, доктор 

економічних наук, професор, директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних 

технологій Одеського національного політехнічного університету. 

 

Швець Юлія Олександрівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування, Запорізький національний університет. Назва дисертації: «Механізм 

формування стратегії в антикризовому управлінні операційною діяльністю промислових 

підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.051.08 Запорізького 

національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). 

Науковий консультант: Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан 

економічного факультету Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: 

Андрушків Богдан Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя; Белопольський Микола Григорович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Державного вищого 

навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»; Перерва Петро 

Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

Леонов Ярослав Володимирович, доцент кафедри менеджменту фізичної культури, 

Харківська державна академія фізичної культури. Назва дисертації: «Стратегія розвитку 

спортивної індустрії в умовах невизначеності». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 26.142.03 Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління 

персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий 

консультант: Дацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів, банківської та страхової справи Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом». Офіційні 

опоненти: Двігун Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, головний 

консультант Центру регіональних досліджень Національного інституту стратегічних 

досліджень; Жиленко Катерина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри туристичного бізнесу та гостинності Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара; Штулер Ірина Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший 

проректор Вищого навчального закладу «Національна академія управління». 

 

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-ekonomiki/kafedra-bank-strahovoi-spravi.html
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Грибова Діана Вікторівна, докторант кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. 

Назва дисертації: «Стратегія розвитку туристичної галузі в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада  

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

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

Василь Кузьмич, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та 

міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Офіційні опоненти: Зінчук Тетяна Олексіївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції 

Поліського національного університету; Мармуль Лариса Олександрівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Державного вищого 

навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»; Яценко Володимир Микитович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського державного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Орлова-Курилова Ольга Володимирівна, доцент кафедри менеджменту, права, 

статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет                                  

(м. Старобільськ). Назва дисертації: «Державне регулювання розвитком інноваційного 

підприємництва в умовах трансформації національної економіки». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія управління» (03151, м.Київ, 

вул. Ушинського, 15, тел. (044) 246-24-64). Науковий консультант: Штулер Ірина Юріївна, 

доктор економічних наук, професор, перший проректор Вищого навчального закладу 

«Національна академія управління». Офіційні опоненти: Гончаров Юрій Вікторович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука»; Корнєєв Максим Валерійович, доктор економічних наук, професор, 

декан факультету інноваційних технологій Університету митної справи та фінансів; 

Охріменко Ігор Віталійович, доктор економічних наук, професор, ректор Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права. 

 

 

 

Вовчок Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри публічного управління 

та адміністрування, Сумський національний аграрний університет. Назва дисертації: 

«Системи управління конкурентним розвитком підприємств молокопереробної галузі: теорія, 

методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 Одеської 

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

32-84). Науковий консультант: Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Орел Володимир Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; Мудрак Руслан 

Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Уманського 

національного університету садівництва; Добрянська Наталя Анатоліївна, доктор 
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економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Одеського національного політехнічного університету. 

 

 

Дідух Сергій Мирославович, докторант, Одеська національна академія харчових 

технологій. Назва дисертації: «Агропродовольчі холдинги в системі інклюзивного розвитку 

України: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 

Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. 

(048) 725-32-84). Науковий консультант: Павлов Олександр Іванович, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економіки промисловості Одеської національної академії 

харчових технологій. Офіційні опоненти: Гуторов Андрій Олександрович, доктор 

економічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу 

організації менеджменту, публічного управління та адміністрування Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки»; Єранкін Олександр Олександрович, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Ігнатенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки Державного вищого навчального закладу 

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

 
Коноваленко Анастасія Сергіївна, доцент кафедри маркетингу, Таврійський 

державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Назва дисертації: 

«Формування маркетингового механізму організації харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 Одеської 

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

32-84). Науковий консультант: Легеза Дар’я Георгіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри маркетингу Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного. Офіційні опоненти: Крикавський Євген Васильович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного 

університету «Львівська політехніка»; Решетілова Тетяна Борисівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара; Савицька Наталія Леонідівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності 

Харківського державного університету харчування та торгівлі. 

 

Скороход Ірина Святославівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

та управління проєктами, Волинський національний університет імені Лесі Українки. Назва 

дисертації: «Організаційно-економічні засади розвитку ринку екологічних товарів та послуг в 

умовах євроінтеграції». Шифр та назва спеціальності – 08.00.06 – економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища. Спецрада Д 47.104.03 

Національного університету водного господарства та природокористування (33028, м. Рівне, 

вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий консультант: Павліха Наталія 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин та управління проєктами Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Хлобистов Євген Володимирович, доктор 
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економічних наук, професор, професор кафедри екології Національного університету «Києво-

Могилянська академія»; Стадницький Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, 

старший науковий співробітник Державної установи «Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України»; Якимчук Аліна Юріївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної 

діяльності Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

Золковер Андрій Олександрович, докторант кафедри економіки та сфери 

обслуговування, Київський національний університет технологій і дизайну. Назва дисертації 

: «Детінізація економіки України в контексті забезпечення макроекономічної стабільності». 

Шифр та назва спеціальностей – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 55.051.06 Сумського 

державного університету (40021, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542 68-77-59). 

Науковий консультант: Ольшанська Олександра Володимирівна, доктор економічних 

наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного 

університету технологій і дизайну. Офіційні опоненти: Жилінська Оксана Іванівна, доктор 

економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Васильєва Тетяна Анатоліївна, доктор економічних 

наук, професор, директор Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту 

Сумського державного університету; Славкова Олена Павлівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Сумського 

національного аграрного університету. 

 

Небаба Наталія Олександрівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, 

регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів. Назва дисертації: 

«Теоретико-методологічне забезпечення формування механізму міжнародної виробничої 

кооперації підприємств». Шифр та назва спеціальностей – 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.893.01 Університету митної справи та 

фінансів (49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, тел. (056) 745-55-96). Науковий 

консультант: Штулер Ірина Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший 

проректор Вищого навчального закладу «Національна академія управління». Офіційні 

опоненти: Борзенко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

сектором міжнародних фінансових досліджень Державної установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України»; Пилипенко Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного 

економічного університету мені Семена Кузнеця; Лютак Олена Миколаївна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин 

Луцького національного технічного університету. 

 

Прокопенко Жанна Володимирівна, доцент кафедри економічної безпеки, публічного 

управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка». Назва 

дисертації: «Облік, аналіз та аудит діяльності небанківських фінансових установ». Шифр та 

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

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

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

Євдокимов Віктор Валерійович, доктор економічних наук, професор, ректор Державного 

університету «Житомирська політехніка». Офіційні опоненти: Норд Ганна Леонідівна, 

доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

Шалімова Наталія Станіславівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету 
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обліку і фінансів Центральноукраїнського національного технічного університету; Ляхович 

Галина Іванівна, доктор економічних наук, професор, директор Івано-Франківського 

навчально-наукового інституту менеджменту Західноукраїнського національного 

університету. 

 

 

Соколенко Людмила Федорівна, доцент кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. 

Назва дисертації: «Розвиток обліку і аудиту діяльності керуючих компаній у сфері ЖКГ в 

умовах цифровізації». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 Державного університету 

«Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). 

Науковий консультант: Чижевська Людмила Віталіївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного 

університету «Житомирська політехніка». Офіційні опоненти: Куцик Петро Олексійович, 

доктор економічних наук, професор, ректор Львівського торговельно-економічного 

університету; Камінська Тетяна Григорівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму; Слободяник Юлія 

Борисівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри аудиту Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». 

 

Любкіна Олена Вікторівна, заступник декана економічного факультету, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Системна 

трансформація ринку фінансових активів». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. Спецрада Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса 

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

консультант: Лютий Ігор Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Корнєєв Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

відділу фінансової політики Державного науково-дослідного інституту інформатизації та 

моделювання економіки; Краснова Інна Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри банківської справи та страхування Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Онишко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансових ринків Університету державної фіскальної служби Міністерства фінансів 

України. 

 

Нестеренко Олена Петрівна, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Австрійська неортодоксальна традиція в еволюції економічної теорії». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Спецрада 

Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Базилевич Віктор 

Дмитрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії, макро- 

і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Гриценко Андрій Андрійович, доктор економічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

https://kneu.edu.ua/ua/departments/Financial_economical_department/depts7/k_bankivskoi_spravy/
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України»; Фещенко Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економічної теорії Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Бажал Юрій 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

Головніна Олена Германівна, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: 

«Державне регулювання розвитку людського капіталу в умовах економічних викликів». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Спецрада Д 26.004.01 Національного університету біоресурсів і 

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

28). Науковий консультант: Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, 

професор, директор Науково-дослідного інституту економіки і менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Гальцова 

Ольга Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної 

економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного 

університету; Зось-Кіор Микола Валерійович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії; Михайлова 

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

Сумського національного аграрного університету. 

 

Світовий Олександр Михайлович, доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, Уманський національний університет садівництва. Назва дисертації: 

«Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому 

підкомплексі АПК». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 26.004.01 Національного університету біоресурсів 

і природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-

28). Науковий консультант: Кваша Сергій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, проректор з навчальної і виховної роботи, професор кафедри глобальної економіки 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: 

Пугачов Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»; 

Ільницький Денис Олександрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

міжнародної економіки Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Коваль Віктор Васильович, доктор 

економічних наук, професор, виконувач обов’язків директора Південного наукового центру 

Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України. 

 

Люльчак Зореслава Стефанівна, директор, Комунальна реабілітаційна установа 

змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело». Назва дисертації: 

«Інструментальне забезпечення реалізації державної програми енергоефективності на 

цільових ринках». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 47.104.03 Національного університету водного 

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

09). Науковий консультант: Крикавський Євген Васильович, доктор економічних наук, 
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професор, завідувач кафедри маркетингу та логістики Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Дзьоба Олег Григорович, доктор економічних 

наук, професор, директор інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу; Хаустова Вікторія Євгенівна, доктор 

економічних наук, професор, виконувач обов’язків заступника директора з наукової роботи 

Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України; Ковшун 

Наталія Едуардівна, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-науково 

інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

 

Бабчинська Олена Іванівна, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, 

Вінницький торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-

економічного університету. Назва дисертації: «Управління розвитком персоналу інноваційно-

активного 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, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного 

університету. Офіційні опоненти: Андрушків Богдан Миколайович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Гавкалова 

Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного 

управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Тарасюк Галина 

Миколаївна, доктор економічних наук, професор, декан факультету бізнесу та сфери 

обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка». 

 

Свістунов Олексій Сергійович, докторант, Хмельницький  національний університет. 

Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади управління технологічним оновленням 

інноваційно орієнтованих підприємств». Шифр та назва спеціальності ‒ 08.00.04 ‒ економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 70.052.01 

Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; 

тел. (0382) 72-64-35). Науковий консультант: Гончар Ольга Іванівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та підприємництва 

Хмельницького національного університету. Офіційні опоненти: Анісімова Ольга 

Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем 

управління Донецького національного університету імені Василя Стуса; Микитюк Петро 

Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, публічного 

управління та персоналу Західноукраїнського національного університету; Филюк Галина 

Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Наторіна Альона Олександрівна, завідувач кафедри міжнародної економіки, обліку та 

фінансів, Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая». Назва дисертації: «Управління розвитком онлайн-бізнесу ритейлерів в умовах 

цифрової трансформації». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 79.051.01 Національного 

університету «Чернігівська політехніка» (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 

665-103). Науковий консультант: Худолей Вероніка Юріївна, доктор економічних наук, 

професор, ректор Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені 
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академіка Юрія Бугая». Офіційні опоненти: Величко Олександр Петрович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету; Газуда Михайло Васильович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»; Бояринова 

Катерина Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

Ломачинська Ірина Анатоліївна, доцент кафедри економіки та підприємництва 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Інституційна 

трансформація фінансової системи України». 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: Мельник Віктор Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор 

Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». 

Офіційні опоненти: Дубина Максим Вікторович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету 

«Чернігівська політехніка»; Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти»; Сідельникова Лариса Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Херсонського національного технічного 

університету. 

 

 

Степура Тетяна Михайлівна, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Розвиток людського 

потенціалу в умовах квалітизації економіки України». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Спецрада Д 11.051.03 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (21021, м. Вінниця, вул. 600-

річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий консультант: Садова Уляна Ярославівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Лібанова Елла 

Марленівна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України; Мельник Леонід Григорович, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-

адміністрування Сумського державного університету; Шаульська Лариса Володимирівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Томчук Олеся Валеріївна, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса. Назва дисертації: «Людський 

потенціал розвитку міста в новій економіці: управлінський та поведінковий вимір». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Спецрада Д 11.051.03 Донецького національного університету імені Василя Стуса (21021, 

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

Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 

опоненти: Антонюк Валентина Полікарпівна, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку 

підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України; Гринкевич Світлана 
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Степанівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики 

Національного університету «Львівська політехніка»; Карпенко Андрій Володимирович, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та митної справи 

Національного університету «Запорізька політехніка». 

 

Якимова Наталія Сергіївна, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса. Назва дисертації: «Поведінкові 

моделі суб’єктів ринку праці в новій економіці». Шифр та назва спеціальності – 08.00.07 – 

демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Спецрада Д 11.051.03 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (21021, м. Вінниця, вул. 600-

річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий консультант: Шаульська Лариса Володимирівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Безтелесна 

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

Національного університету водного господарства та природокористування; Петрова Ірина 

Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та 

поведінкової економіки Вищого навчального закладу «Університет економіки та права 

«КРОК»; Семикіна Марина Валентинівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнського національного технічного 

університету. 

 

Сергієнко Олена Андріанівна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

експертизи товарів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку 

складних ієрархічних систем в економіці». Шифр та назва спеціальності – 08.00.11 – 

математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Спецрада Д 20.051.12 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

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

Науковий консультант: Манойленко Олександр Володимирович, доктор економічних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та 

міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Офіційні опоненти: Максишко Наталія Костянтинівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного 

університету; Онищенко Андрій Михайлович, доктор економічних наук, доцент, професор  

кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Іванов Роман Вячеславович, доктор економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри економічної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара. 

 

Чубук Леся Петрівна, доцент кафедри економіки підприємства економічного факультету, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Стратегічне 

управління нерухомим майном підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України 

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

Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні 
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опоненти: Марченко Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Рєпіна Інна Миколаївна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Тарасюк Галина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська 

політехніка». 

 

Харчук Тетяна Валеріївна, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Приватний 

вищий навчальний заклад «Європейський університет». Назва дисертації: «Формування 

конкурентоспроможності підприємств у системі економічного управління». 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 консультант: Гривківська Оксана Василівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки, екології та практичного підприємництва 

Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». Офіційні опоненти: 

Драган Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

праці та менеджменту Національного університету харчових технологій;  Масленніков 

Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та 

інновацій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Романова Лідія 

Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Науково-

навчального інституту менеджменту, економіки та фінансів Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

Шумська Світлана Степанівна, провідний науковий співробітник відділу 

моделювання та прогнозування економічного розвитку, Державна установа «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України». Назва дисертації: «Капіталізація та 

макроперспективи розвитку економіки України». Шифри та назви спеціальностей – 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит, 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці. Спецрада Д 26.239.02 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування 

НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26, тел. (044) 280-1234). Науковий 

консультант: Геєць Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, директор 

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

опоненти: Вітлінський Вальдемар Володимирович, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри математичного моделювання та статистики Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; Міщенко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри цифрової та міжнародної економіки Університету банківської справи; Рекуненко 

Ігор Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Сумського державного університету. 

 

Духницький Богдан Володимирович, старший науковий співробітник відділу 

економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції, Національний науковий центр 

«Інститут аграрної економіки». Назва дисертації: «Регулювання імпорту агропродовольчої 

продукції в Україну». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада Д 26.350.01 Національного наукового центру 

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

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=6304183521012549002
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=6304183521012549002
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=6304183521012549002
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258-31-80). Науковий консультант: Пугачов Микола Іванович, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки». Офіційні опоненти: Карасьова Наталія Анатоліївна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Київського 

національного університету культури і мистецтв; Коваленко Ольга Володимирівна, доктор 

економічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувач відділу економічних 

досліджень, інноваційного провайдингу та зовнішніх зв’язків Інституту продовольчих 

ресурсів НААН України; Яценко Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу Державного вищого навчального 

закладу «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана». 

 

 

Мельник Катерина Петрівна, докторант, Національний науковий центр «Інститут 

аграрної економіки». Назва дисертації: «Аудиторське забезпечення сталого розвитку 

сільських територій: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 

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

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

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

Валерій Миколайович, доктор економічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу обліку та оподаткування Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки». Офіційні опоненти: Петрик Олена Анатоліївна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри аудиту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Редченко 

Костянтин Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету, 

Чижевська Людмила Віталіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська 

політехніка». 

 

Олієвська Мирослава Григорівна, науковий співробітник Науково-дослідного центру, 

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Фінансове забезпечення відтворення людського капіталу на регіональному 

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

Д 26.853.01 Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» 

(01014, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий консультант: 

Кудряшов Василь Павлович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу 

державних фінансів Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового 

управління». Офіційні опоненти: Лондар Сергій Леонідович, доктор економічних наук, 

професор, директор Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»; Опарін 

Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Онишко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансових ринків Університету Державної фіскальної служби України 

Міністерства фінансів України. 

 

Олейнікова Людмила Григорівна, завідувач відділу фіскальної політики та 

податкового регулювання, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового 

управління». Назва дисертації: «Формування конкурентоспроможних податкових систем». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.853.01 

Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» (01014, м. Київ, 

бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий консультант: Єфименко Тетяна 

Іванівна, доктор економічних наук, професор, президент Державної навчально-наукової 
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установи «Академія фінансового управління». Офіційні опоненти: Мельник Віктор 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор Державної освітньої установи 

«Навчально-методичний центр з питань якості освіти»; Паєнтко Тетяна Василівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Швабій 

Костянтин Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри податкової 

політики Університету Державної фіскальної служби України Міністерства фінансів України.  

 

Огієнко Альона Володимирівна, докторант, Миколаївський національний аграрний 

університет. Назва дисертації: «Організаційно-економічний механізм формування 

туристично-рекреаційного потенціалу регіону». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – 

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 38.806.01 Миколаївського 

національного аграрного університету (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. 

(0512) 40-91-31). Науковий консультант: Шебаніна Олена В’ячеславівна, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету менеджменту Миколаївського національного 

аграрного університету. Офіційні опоненти: Ткач Вікторія Олександрівна, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету інноваційних технологій харчування та 

готельно-ресторанного бізнесу Одеської національної академії харчових технологій; 

Бондаренко Світлана Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і 

мистецтв; Чирва Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Рогачевський Олександр Петрович, виконуючитй обов’язки керівника Навчально-

виробничого комплексу інноваційних технологій навчання, інформатизації та безперервної 

освіти, Одеський національний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: 

«Забезпечення стратегічного управління у системі охорони здоров’я в умовах глобальних 

викликів: теорія і методологія». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. Спецрада Д 41.051.11 Одеського національного 

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

Науковий консультант: Барна Марта Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший 

проректор Львівського торговельно-економічного університету. Офіційні опоненти: Сафонов 

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

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»; Роговий Андрій Віталійович, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри туризму Національного університету 

«Чернігівська політехніка»; Лагодієнко Володимир Вікторович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва та торгівлі Одеської національної 

академії харчових технологій.  

 

Грінченко Раїса Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємства та 

організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет. 

Назва дисертації: «Система управління адаптацією підприємства до змін». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 41.055.03 Одеського національного економічного університету 

(65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий консультант: 

Янковий Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного 

економічного університету. Офіційні опоненти: Гринько Тетяна Валеріївна, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету економіки Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Коваль Віктор Васильович, доктор економічних наук, 
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професор, виконувач обов’язків директора Південного наукового центру Національної 

академії наук України і Міністерства освіти і науки України; Кузьмін Олег Євгенович, 

доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки і 

менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Дегтярьова Ольга Олександрівна, доцент кафедри економіки підприємства та 

організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет. 

Назва дисертації: «Енергетичний контролінг в обґрунтуванні енергоефективних 

управлінських рішень». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.055.03 Одеського 

національного економічного університету (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. 

(048) 723-61-58). Науковий консультант: Ковальов Анатолій Іванович, доктор економічних 

наук, професор, ректор Одеського національного економічного університету. Офіційні 

опоненти: Войтко Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Терещенко Олег Олександрович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Фадєєва Ірина Георгіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу. 

 

Кошельок Галина Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємства та 

організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет. 

Назва дисертації: «Формування системи ефективного управління грошовими потоками 

підприємства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.055.03 Одеського 

національного економічного університету (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. 

(048) 723-61-58). Науковий консультант: Янковий Олександр Григорович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та організації 

підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету. Офіційні 

опоненти: Ситник Ганна Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного 

університету; Хома Ірина Борисівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»; Хрущ Ніла 

Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Хмельницького національного університету. 

 

Саєнсус Марія Анатоліївна, доцент кафедри маркетингу, Одеський національний 

економічний університет. Назва дисертації: «Організаційно-економічні основи управління 

холодною логістикою підприємств: теорія і практика». Шифр та назва спеціальності – 

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

Спецрада Д 41.055.03 Одеського національного економічного університету (65082, м. Одеса, 

вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий консультант: Литовченко Ірина 

Львівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського 

національного економічного університету. Офіційні опоненти: Постан Михайло Яковлевич, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Одеського 

національного морського університету; Решетнікова Ірина Леонідівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри маркетингу Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Фалович 

Володимир Андрійович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри промислового 

маркетингу Тернопільського національно технічного університету імені Івана Пулюя.  
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Романюк Ірина Анатоліївна, доцент кафедри маркетингу та медіакомунікацій,  

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка. Назва дисертації: «Інноваційно-інвестиційні механізми та маркетингові стратегії 

розвитку підприємств сільського зеленого туризму: теорія, методологія, практика». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємства (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: Мандич 

Олександра Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу 

та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка. Офіційні опоненти: Ксьонжик Ірина Володимирівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування 

Миколаївського національного аграрного університету; Марченко Оксана Анатоліївна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та готельно-ресторанного 

бізнесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького; Яровий Вадим Федорович, доктор економічних наук, доцент кафедри 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Херсонського державного університету. 

 

Білоус Світлана Петрівна, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації: 

«Формування і розвиток інтелектуального потенціалу регіону в умовах глобалізації 

економіки». 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 (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна 33, тел. (044) 529 05-16). Науковий 

консультант: Білик Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, директор 

навчально-наукового центру «Інститут післядипломної освіти та курсової підготовки» 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: 

Проскура Володимир Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту та управління економічними процесами Мукачівського державного 

університету; Коляденко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики Вінницького 

національного аграрного університету; Кришталь Тетяна Миколаївна, доктор економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 

України. 

 

Титарчук Ірина Миколаївна, докторант кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Назва 

дисертації: «Трансформація системи бюджетного фінансування в аграрному секторі 

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

Спецрада Д 58.082.01 Західноукраїнського національного університету (46009, м. Тернопіль, 

вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-50). Науковий консультант: Шинкарук Лідія Василівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Офіційні опоненти: Лютий Ігор Олексійович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Лободіна Зоряна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

фінансів ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету; Яцух Олена 

Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного. 
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Дибчук Людмила Василівна, доцент кафедри маркетингу та підприємництва, 

Вінницький кооперативний інститут. Назва дисертації: «Стратегії комунікативного впливу на 

дистрибутивну політику підприємства». 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; тел. (0552) 32-69-10). Науковий консультант: Ковальчук Світлана Володимирівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і торговельного 

підприємництва Хмельницького національного університету. Офіційні опоненти: 

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

менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічного університету імені Вадима Гетьмана»; Окландер Михайло Анатолійович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного 

політехнічного університету; Тюхтенко Наталія Анатоліївна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Херсонського 

державного університету. 

 

Волощук Віталій Ростиславович, асистент кафедри фінансів, банківської справи, 

страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний 

університет. Назва дисертації: «Інвестування інноваційного розвитку підприємств АПК: 

теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 71.831.02 

Подільського державного аграрно-технічного університету (32302, Хмельницька область, 

м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел. (03849) 76285). Науковий консультант: 

Іванишин Володимир Васильович, доктор економічних наук, професор, ректор 

Подільського державного аграрно-технічного університету. Офіційні опоненти: Валінкевич 

Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри інноваційного 

підприємництва та інвестиційної діяльності Поліського національного університету; 

Вініченко Ігор Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету; Могилова Марина 

Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу та управління 

бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

Кравченко Микола Володимирович, заступник начальника управління науки, вищої 

та професійно-технічної освіти – начальник відділу науки, вищої освіти та атестаційної 

експертизи департаменту освіти і науки, Дніпропетровська обласна державна адміністрація. 

Назва дисертації: «Інноваційно-інвестиційне забезпечення економічної безпеки аграрного 

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

господарством. Спецрада Д 71.831.02 Подільського державного аграрно-технічного 

університету (32302, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; 

тел. (03849) 76285). Науковий консультант: Приходько Ігор Павлович, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління 

фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету. Офіційні опоненти: Васильчак Світлана Василівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної 

безпеки інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету 

внутрішніх справ МВС України; Місюк Микола Васильович, доктор економічних наук, 

професор, декан економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного 

університету; Жадько Костянтин Степанович, доктор економічних наук, професор, 
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завідувач кафедрою підприємництва та економіки підприємства Університету митної справи 

та фінансів. 

 

Субота Микола Васильович, голова ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Назва дисертації: 

«Соціально-економічна безпека сталого розвитку підприємств». Шифр та назва спеціальності 

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

Спецрада Д 71.831.02 Подільського державного аграрно-технічного університету (32302, 

Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел. (03849) 76285). 

Науковий консультант: Іванишин Володимир Васильович, доктор економічних наук, 

професор, ректор Подільського державного аграрно-технічного університету. Офіційні 

опоненти: Васильчак Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки інституту 

управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ 

МВС України; Гальків Любов Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»; 

Баланюк Іван Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою обліку і 

аудиту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». 

 

Черноіванова Ганна Степанівна, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Назва дисертації: 

«Організаційно-економічне забезпечення інноваційної праці на підприємстві». Шифр та 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 64.055.01 Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця (61166, м. Харків, просп. Науки 9-А , тел. (057) 702-18-

35). Науковий консультант: Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: Перерва Петро Григорович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва та управління 

персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; 

Никифоренко Валерій Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

управління персоналом і економіки праці Одеського національного економічного 

університету; Стадник Валентина Василівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи 

Хмельницького національного університету. 

 

Товмасян Ваган Робертович, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: 

«Фінансова політика підприємств авіаційного комплексу». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.063.01 Приватного вищого навчального 

закладу «Європейський університет» (03115, м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 16-в; тел. 

(044) 423-00-72). Науковий консультант: Крейдич Ірина Миколаївна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Офіційні опоненти: Давиденко Надія Миколаївна, доктор економічних наук,  

професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Кужелєв Михайло Олександрович, доктор економічних 

наук, професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи 

Університету державної фіскальної служби України Міністерства фінансів України; Савчук 

Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

міжнародних фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
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Нерубасська Алла Олександрівна, вчитель фізики, Одеська  загальноосвітня школа 

№ 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. Назва дисертації: «Системно-

параметричний аналіз буття особистості в контексті біфуркаційної моделі». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.  Спецрада  Д 41.053.02 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (0482) 732-09-

52). Науковий консультант: Терентьєва Людмила Миколаївна, доктор філософських 

наук, професор, тимчасово не працює. Офіційні опоненти:  Бліхар В’ячеслав Степанович, 

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології 

Львівського університету внутрішніх справ МВС України; Бойко Анжела Іванівна, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри філософських та політичних наук 

Черкаського державного технологічного університету; Петінова Оксана Борисівна, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

 

Ільїна Анна Валеріївна, науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософії, 

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Назва дисертації: 

«Деконструкційний поворот у трансцендентальному мисленні». Шифр та назва спеціальності 

– 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. Спецрада Д 26.161.02 Інституту 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; 

тел. (044) 278-06-05). Науковий консультант: Лях Віталій Васильович, доктор 

філософських наук, професор, завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Офіційні опоненти: Кебуладзе Вахтанґ 

Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної 

філософії Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка; Дротянко Любов 

Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 

Національного авіаційного університету; Білокобильський Олександр Володимирович, 

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу теоретичних досліджень в галузі 

штучного інтелекту Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України. 

 

Завідняк Богдан Теодорович, доцент кафедри філософії, Український католицький 

університет. Назва дисертації: «Феномен релігійної філософії: критичний аналіз». Шифр та 

назва спеціальностей – 09.00.14 – богослов’я, 09.00.11 – релігієзнавство. Спецрада Д 

26.053.21 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. 

Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий консультант: Панчук Ірина 

Іванівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії Рівненського 

державного гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Філоненко Олександр 

Семенович, доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії культури і філософії 

науки філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна; Завійський Роман Петрович, доктор наук з богослов’я, доцент кафедри 

богослов’я Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана 

Золотоустого»; Христокін Геннадій Володимирович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії, політології та глобальних міжнародних процесів Університету 

державної фіскальної служби України. 

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
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Кислий Анатолій Олександрович, доцент кафедри філософії та культурології, 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Назва дисертації: 

«Соціальний ідеал у сучасній християнській думці». Шифр та назва спеціальностей – 

09.00.11 – релігієзнавство, 09.00.14 – богослов’я. Спецрада Д 26.053.21 Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. 

(044) 234-11-08). Науковий консультант: Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: 

Саух Петро Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік-секретар Відділення 

вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Филипович Людмила 

Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософії та історії 

релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України; 

Харьковщенко Євген Анатолійович, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Брильов Денис Валентинович, доцент кафедри богослов’я та релігієзнавства 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Назва дисертації: 

«Історія ісламу в Україні кінця XIX – початку XXI століть». Шифр та назва спеціальностей – 

09.00.11 – релігієзнавство, 09.00.14 – богослов’я. Спецрада Д 26.053.21 Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. 

(044) 234-11-08). Науковий консультант: Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: 

Христокін Геннадій Володимирович, доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри філософії, політології та глобальних міжнародних процесів Університету державної 

фіскальної служби України; Горохолінська Ірина Володимирівна, доктор філософських 

наук, доцент кафедри філософії та культурології Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; Хромець Віталій Леонідович, доктор філософських наук, доцент, 

помічник ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. 

 

Морозова Дар’я Сергіївна, експерт громадської організації «Несторівський центр». 

Назва дисертації: «Богословська антропологія Антіохійської школи та роль її спадщини у 

розвитку християнських культур». Шифр та назва спеціальностей – 09.00.14 – богослов’я, 

09.00.11 – релігієзнавство. Спецрада Д 26.053.21 Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий 

консультант: Чорноморець Юрій Павлович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Філоненко Олександр Семенович, доктор 

філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії культури і філософії науки філософського 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Горяча Марія 

Степанівна, доктор наук з богослов’я, доцент кафедри богослов’я Українського 

католицького університету; Говорун Сергій Миколайович, доктор філософських наук, 

старший науковий співробітник, науковий консультант Східноєвропейського інституту 

теології. 

 

Атаманюк  Зоя Миколаївна, доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності, Державний заклад «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Соціально-
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філософські основи свободи як фактора соціокультурних трансформацій сучасного 

українського суспільства». Шифр та назва спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та 

філософія історії.  Спецрада  Д 41.053.02 Державного закладу «Південноукраїнський 

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

Старопортофранківська, 26; тел. (0482) 732-09-52). Науковий консультант: Борінштейн 

Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, 

соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу  

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Офіційні опоненти: Кочубей Наталія Василівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Пальчінська Мар’яна 

Вікторівна, доктор філософських наук, професор, завідувачка  кафедри філософії, 

психології та педагогіки Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку; 

Іванова Наталія Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, завідувачка 

відділенням «Дошкільне виховання» Луцького педагогічного коледжу. 

 

Готинян–Журавльова Віталія Віталіївна, доцент кафедри філософії, Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Безеталонне 

вимірювання ціннісних орієнтацій особистості: соціально-філософській аналіз». Шифр та 

назва спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.  Спецрада  

Д 41.053.02 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; 

тел. (0482) 732-09-52). Науковий консультант: Борінштейн Євген Руславович, доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Офіційні опоненти:  Ільїн Володимир 

Васильович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

Бліхар В’ячеслав Степанович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії та політології Львівського університету внутрішніх справ МВС України;  

Єременко Олександр Михайлович, доктор філософських наук, завідувач кафедри 

філософії Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

 

 

 

Шевченко Лариса Леонідівна, завідувач відділу лінгвістики, Український мовно-

інформаційний фонд НАН України. Назва дисертації: «Мовно-інформаційні моделі 

концептосфери Нового Завіту в українській рецепції». Шифр та назва спеціальності – 

10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 26.172.01 Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 

НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-02-92). Науковий 

консультант: Широков Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, старший 

науковий співроібтник, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. 

Офіційні опоненти: Левченко Олена Петрівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська 

політехніка»; Лучик Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-

Могилянська академія»; Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри романських мов і світової літератури Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. 

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 



22.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

84 
 

Строченко Леся Василівна, доцент кафедри лексикології та стилістики англійської 

мови, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: 

«Концептуальне поле GENIUS у картині світу англомовного соціуму». Шифр та назва 

спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 41.051.02 Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, тел. (0482) 

63-07-03). Науковий консультант: Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови Одеського 

національного університету імені І. І.Мечникова. Офіційні опоненти: Бабелюк Оксана 

Андріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та 

перекладознавства, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Бистров 

Яків Володимирович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської 

філології Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»; Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних 

наук, професор, професор кафедри англійської філології Запорізького національного 

університету. 

 

Ходаковська Наталя Григорівна, доцент кафедри німецької філології, Київський 

національний лінгвістичний університет. Назва дисертації: «Становлення і розвиток 

поетичних норм німецьких віршованих текстів VIII-ХХІ століть». Шифр та назва 

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

лінгвістичного університету (03150, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-

33-72). Науковий консультант: Гамзюк Микола Васильович, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного 

університету. Офіційні опоненти: Безугла Лілія Ростиславівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; Зацний Юрій Антонович, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького 

національного університету; Материнська Олена Валеріївна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри германської філології Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 
Алієва Заміна Керім Кизи, доцент кафедри тюркології Інституту філолології, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Азербайджансько-українські літературно-культурні взаємини ХХ – початку ХХІ століття: 

імагологічний дискурс». Шифр та назва спеціальності – 10.01.05 – порівняльне 

літературознавство. Спецрада Д 26.001.15 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Офіційні 

опоненти: Гейбулаєва Рахіля Мамед Кизи, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри азербайджанської мови і літератури Бакинського слов’янського університету; 

Туранли Фeргад Ґардашкан Оглу, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»; Гальчук Оксана Василівна, доктор 

філологічних наук, доцент, професор кафедри світової літератури Київського університету 

імені Бориса Грінченка.  

 

Афанасьєва Ольга Миколаївна, докторант кафедри германської філології та перекладу 

Інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Прагматика ритуалізованої англомовної комунікації». Шифр та назва 

спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 26.001.11 Київського національного 

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

тел. (044) 239-31-41). Офіційні опоненти: Єнікєєва Санія Маратівна, доктор філологічних 
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наук, професор, виконуюча обов’язки завідувача кафедри англійської філології Запорізького 

національного університету; Самохіна Вікторія Опанасівна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри англійської філології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна; Сєрякова Ірина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету.  

 

Коваль Галина Василівна, , старший науковий співробітник, Інститут народознавства 

НАН України. Назва дисертації: «Поетичний універсум календарно-обрядового фольклору 

українців». Шифр та назва спеціальності – 10.01.07 – фольклористика. Спецрада Д 26.227.01  

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, тел. (044) 278-34-54).  Науковий консультант: 

Павлюк Степан Петрович, доктор історичних наук, професор, директор Інституту 

народознавства НАН України. Офіційні опоненти: Руда Тетяна Петрівна, доктор 

філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України; Погребенник Володимир 

Федорович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; Янковська Жанна 

Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри культурології та 

філософії Національного університету «Острозька академія». 

 

Гордієнко Олена В’ячеславівна, завідувачка кафедри іноземних мов, Запорізький 

державний медичний університет. Назва дисертації: «Термінологічна лексикографія у 

формуванні глобального наукового простору галузі медицина (на матеріалі англомовних 

медичних словників)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада 

Д 17.051.02 Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, 66; тел. (050) 646-56-77). Науковий консультант: Скибіна Валентина 

Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Безугла 

Лілія Ростиславівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри німецької 

філології і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри 

лексикології і стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова; Макарук Лариса Леонідівна, доктор філологічних наук, доцент, декан 

факультету іноземної філології, доцент кафедри прикладної лінгвістики Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

 

             Федорук Олесь Олександрович, старший науковий співробітник відділу класичної 

української літератури, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Назва 

дисертації: «Роман Куліша «Чорна рада»: Історія тексту».  Шифр та назва спеціальності  –  

10.01.01 – українська література. Спецрада Д 26.178.01 Інституту літератури ім. Т. Г. 

Шевченка НАН України (01001,  м. Київ, вул. Грушевського, 4, тел. (044) 279-10-84). 

Офіційні опоненти: Нахлік Євген Казимірович, доктор філологічних наук, професор, 

директор Інституту Івана Франка НАН України; Івашків Василь Михайлович, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри української фольклористики імені академіка 

Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка; Поліщук 

Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

 

Аністратенко Антоніна Віталіївна,  доцентка кафедри суспільних наук та 

українознавства, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний 



22.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

86 
 

медичний університет». Назва дисертації: «Альтернативна історія як метажанр української та 

зарубіжної прози: компаративна генологія і поетика».  Шифр та назва спеціальності  –  

10.01.05 – порівняльне літературознавство. Спецрада Д 26.178.01 Інституту літератури   ім. 

Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, тел. (044) 279-10-84). 

Офіційні опоненти: Грицик Людмила Василівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувачка кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної 

творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Кеба Олександр Володимирович, доктор філолологічних наук, професор, 

завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка; Степанова Анна Аркадіївна, доктор 

філологічних наук, професор, професорка кафедри англійської філології та перекладу 

Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля».  

 

 

Тиховська Оксана Михайлівна, доцент кафедри української літератури 

філологічного факультет, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 

національний університет». Назва дисертації: «Міфологічні образи та магічні ритуали в 

українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект». Шифр та назва 

спеціальності – 10.01.07 – фольклористика. Спецрада Д 35.051.13 Львівського національного 

університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 239-46-

30). Науковий консультант: Івашків Василь Михайлович, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси 

філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Офіційні опоненти: Івановська Олена Петрівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Янковська Жанна Олександрівна, доктор 

філологічних наук, доцент, професор кафедри культурології та філософії Гуманітарного 

факультету Національного університету «Острозька академія»; Давидюк Віктор 

Феодосійович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української 

літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

 

 

 

 

Смочко Наталія Михайлівна, завідувач кафедри туризму і географії, Мукачівський 

державний університет. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні основи монорозвитку 

територіальних систем України». Шифр та назва спеціальності – 11.00.02 – економічна та 

соціальна географія. Спецрада Д 35.051.08 Львівського національного університету імені 

Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41; тел. (032) 239-47-22). Науковий 

консультант: Шевчук Любов Теодорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи та міжнародних зв’язків Львівського університету бізнесу та права. Офіційні 

опоненти: Нємець Костянтин Аркадійович, доктор географічних наук, професор, професор 

кафедри соціально-економічної географії та реґіонознавства Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних 

наук, професор, декан геолого-географічного факультету Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова; Кисельов Юрій Олександрович, доктор географічних 

наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного 

університету садівництва. 

 

 
ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
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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. 

 

Рим Олена Михайлівна, доцент кафедри соціального права, Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Трудове право 

Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового права України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Спецрада Д 

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

Університетська, 1; тел. (032) 2603402). Науковий консультант: Пилипенко Пилип 

Данилович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Венедіктов 

Сергій Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Сімутіна Яна Володимирівна, доктор юридичних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, 

трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України; Шумило Михайло Миколайович, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник, заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного 

Суду – начальника правового управління (IV). 

 

Калюга Каріна Вікторівна, заступник завідувача кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики Інституту економіки та права, Класичний приватний університет. 

Назва дисертації: «Особа злочинця як об’єкт криміналістичного дослідження: сучасний стан 

та перспективи розвитку». 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: Лукашевич Віталій Григорович, 

доктор юридичних наук, професор, заступник директора Інституту економіки та права 

Класичного приватного університету. Офіційні опоненти: Лук’янчиков Євген Дмитрович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного права та 

інтелектуальної власності Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Мінченко Сергій Іванович, доктор 

юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу науково-правових 

експертиз та законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права; 

Слінько Сергій Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального процесу, криміналістики та експертології Харківського національного 

університету внутрішніх справ.  

 

Тарасюк Анатолій Васильович, керівник Управління Державного бюро 

розслідувань. Назва дисертації: «Теоретико-правові основи забезпечення кібербезпеки 
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України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.501.01 Науково-дослідного інституту 

інформатики і права НАпрН України (011032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110-В; тел. (044) 

234-94-56). Науковий консультант: Довгань Олександр Дмитрович, доктор юридичних 

наук, професор, радник при дирекції Науково-дослідного інституту інформатики і права 

НАПрН України. Офіційні опоненти: Лютіков Павло Сергійович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри адміністративного та митного права Університету митної 

справи та фінансів; Заярний Олег Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  Ткачук Тарас Юрійович, 

доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри Навчально-наукового 

інституту інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України.  

 

Соколов Володимир Миколайович, суддя Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду. Назва дисертації: «Доктрина соціальної безпеки державних 

службовців в Україні» Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право 

соціального забезпечення. Спецрада Д 26.001.46 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41) 

Науковий консультант: Андріїв Василь Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Міщук Михайло 

Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, учений секретар Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; Клемпарський Микола Миколайович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, трудового права та права 

соціального забезпечення Донецького юридичного інституту МВС України; Бонтлаб 

Василь Васильович, доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та господарського права юридичного факультету Академії праці і 

соціальних відносин Федерації професійних спілок України. 

 

Яковлєв Андрій Анатолійович, проректор, Національна академія прокуратури 

України. Назва дисертації: «Конституційний процес в Україні: теоретичні і практичні 

аспекти реалізації». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 «Конституційне право; 

муніципальне право». Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 

консультант: Скрипнюк Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, 

заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Офіційні 

опоненти: Крусян Анжеліка Романівна - доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського 

інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська 

юридична академія»; Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри конституційного права Інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Ковальчук Віталій Богданович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії і філософії,  конституційного і міжнародного права 

Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 

політехніка». 

 

Труба Вячеслав Іванович, ректор, Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Поняття та загальна класифікація сімейних 

правовідносин». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 64.051.28 Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; тел. 
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(057) 705-24-99). Науковий консультант: Кучеренко Ірина Миколаївна, доктор юридичних 

наук, професор. Офіційні опоненти: Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Красицька Лариса Василівна, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Погрібний Сергій Олексійович, доктор 

юридичних наук, професор, суддя Верховного Суду. 

 

Федчишин Сергій Анатолійович, доцент кафедри адміністративного права, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: 

«Дипломатична служба України: організаційно-правові засади». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 64.051.28 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

(61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; тел. (057) 705-24-99). Науковий консультант: 

Матюхіна Наталія Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Офіційні опоненти: Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів; Лук’янець 

Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-

правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

Проневич Олексій Станіславович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

службового та медичного права Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  

 

Триньова Яна Олегівна, професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого 

права та кримінології, Академія державної пенітенціарної служби. Назва дисертації: 

«Теоретичні засади та практика реалізації принципів біоетики в кримінальному праві 

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

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ 

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

Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя 

Державного університету інфраструктури та технологій. Офіційні опоненти: Стрельцов 

Євген Львович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права 

Національного університету «Одеська юридична академія»; Житний Олександр 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права 

та кримінології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Ященко Андрій 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і 

кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

Луцька Галина Василівна, приватний нотаріус Івано-Франківського міського 

нотаріального округу. Назва дисертації: «Правове забезпечення охорони та захисту 

цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. Спецрада Д 20.149.01 Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» 

(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, тел. (0342) 77-18-45). Науковий 

консультант: Кармаза Олександра Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, 

член Центральної виборчої комісії. Офіційні опоненти: Гринько Світлана Дмитрівна, 

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

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Стефанчук 

Микола Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, народний депутат України; Булеца 

Сібілла Богданівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права 
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та процесу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет». 

 

Биркович Олександр Іванович, доцент кафедри теорії та історії держави і права, 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Назва 

дисертації: «Судоустрій та судочинство в Україні ІІ половини ІХ - початку ХХІ ст.». Шифр 

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

правових учень. Спецрада Д 20.149.01 Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» 

(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, тел. (0342) 77-18-45). Науковий 

консультант: Сворак Степан Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри теорії та історії держави і права Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: 

Бандурка Олександр Маркович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ.  

Зварич Роман Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права 

Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила». Турчак Олександр Володимирович, 

доктор юридичних наук, професор, Начальник науково-дослідної лабораторії (військово-

історичних досліджень) Наукового центру Сухопутних військ Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного.  

 

Петруненко Ярослав Вікторович, професор кафедри адміністративного та 

господарського права, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Назва 

дисертації: «Концептуальні засади господарсько-правових засобів забезпечення ефективного 

використання державних коштів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 – господарське 

право; господарсько-процесуальне право. Спецрада Д 11.170.02 Державної установи 

«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: Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична 

академія». Офіційні опоненти: Беляневич Олена Анатоліївна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри цивільного права і процесу Донецького національного 

університету імені Василя Стуса; Пацурія Ніно Бондовна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри господарського права та господарського процесу Інституту 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України; 

Никитченко Наталія Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри 

господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету 

державної фіскальної служби України. 

 

Фоменко Андрій Євгенович, ректор, Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. Назва дисертації: «Теоретико-прикладні засади кримінологічної діяльності 

Національної поліції України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 64.700.03 Харківського 

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

(057) 739-81-81). 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: Копотун Ігор 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права 

та судочинства юридичного факультету Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»; 
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Орлов Юрій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Храмцов Олександр Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 

Багай Надія Онуфріївна,  суддя Верховного Суду у Касаційному господарському 

суді. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади розвитку аграрного законодавства 

України в умовах євроінтеграції». Шифр та назва спеціальності – 12.00.06 –земельне право; 

аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Спецрада  Д 26.236.02 Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 

4, тел. (044 278-80-46). Науковий консультант: Шульга Михайло Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Єрмоленко 

Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор,  завідувач кафедри аграрного, 

земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету 

біоресурсів і природокористування України;  Каракаш Ілля Іванович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права 

Національного університету «Одеська юридична академія»; Бондар Олександр 

Григорович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Запорізького 

національного університету.  

 

Ахмедов Вусал Алігісмат огли, докторант, Інститут держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України. Назва дисертації: «Протидія злочинам проти правосуддя за 

кримінальним законодавством Азербайджанської Республіки та України». Шифр та назва 

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

Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (01001, 

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, тел. (044) 278-80-46). Науковий консультант: Костенко 

Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем 

кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України. Офіційні опоненти: Берзін Павло Сергійович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правової політики та 

кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Денисов Сергій Федорович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6 Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Клочко Альона Миколаївна, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного 

університету.  

 

Гайдулін Олександр Олександрович, старший науковий співробітник відділу 

методології приватноправових досліджень, Науково-дослідний інститут приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Назва дисертації: «Інститут 

інтерпретації (тлумачення) в європейському контрактному праві: цивілістичний аналіз». 

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

міжнародне приватне право. Спецрада Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул. 

М. Раєвського, 23-А; тел. (044) 286-70-98). Наковий консультант: Крупчан Олександр 

Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака. Опоненти: Харитонов 
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Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного 

Національного університету «Одеська юридична академія»; Притика Юрій Дмитрович, 

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

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Гринько Світлана 

Дмитрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та 

процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

Третяк Тарас Олексійович, доцент кафедри земельного та аграрного права 

Інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Теоретичні проблеми земельно-правового регулювання добросусідства в 

Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.06 – земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право. Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, тел. 

(044) 278-80-46). Науковий консультант: Мірошниченко Анатолій Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та аграрного права Інституту 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Уркевич Віталій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного Суду, 

професор кафедри земельного та аграрного права Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого;  Кобецька Надія Романівна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри трудового. екологічного та аграрного права Юридичного 

інституту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»;  Костяшкін Іван Олександрович, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри трудового, земельного та господарського права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.  

 

Стець Олег Миколайович, завідувач кафедри конституційного, міжнародного та 

приватного права, Національний університет «Одеська юридична академія». Назва 

дисертації: «Державно-службові відносини: сутнісно-понятійна характеристика та галузево-

правова ідентифікація». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 41.086.01 Національного 

університету «Одеська юридична академія» (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. 

(048)719-87-98). Науковий консультант: Ківалов Сергій Васильович, доктор юридичних 

наук, професор, президент Національного університету «Одеська юридична академія». 

Офіційні опоненти: Карабін Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»; Миколенко Олена 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри  кримінального права, 

кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету імені  І. І. 

Мечникова; Писаренко Надія Борисівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 
Палюх Лідія Михайлівна, доцент кафедри кримінального права і кримінології 

юридичного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва 

дисертації: «Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти 

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

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 64.700.03 Харківського національного 

університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). 

Науковий консультант: Грищук Віктор Климович, доктор юридичних наук, професор, член 

Вищої ради правосуддя. Офіційні опоненти: Харченко Вадим Борисович, доктор 
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юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології 

факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; Мірошниченко 

Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального 

права та кримінології Університету державної фіскальної служби України; Шепітько 

Михайло Валерійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор 

кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 

 

Нагнибіда Володимир Іванович, старший науковий співробітник лабораторії 

адаптації законодавства України до права ЄС, Науково-дослідний інститут приватного права 

і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Назва дисертації: 

«Теоретичні засади правозастосування у міжнародному комерційному арбітражі». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Спецрада Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А; тел. 

(044) 286-70-98). Наковий консультант: Крупчан Олександр Дмитрович, доктор 

юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Опоненти: Щербина 

Валентин Степанович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Бобкова Антоніна Григорівна, доктор юридичних 

наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної 

безпеки громад Донецького юридичного інституту МВС України; Атаманова Юлія 

Євгеніївна, доктор юридичних наук, доцент, керівник наукового центру правового 

забезпечення розвитку науки і технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності. 

 

Кочин Володимир Володимирович, науковий консультант судді, Конституційний 

Суд України. Назва дисертації: «Цивільні відносини у непідприємницьких товариствах та 

установах: теоретико-правові засади адаптації законодавства України до acquis ЄС». Шифр 

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

міжнародне приватне право. Спецрада Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул. 

М. Раєвського, 23-А; тел. (044) 286-70-98). Наковий консультант: Галянтич Микола 

Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, керівник наукового центру експертних 

досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності. Опоненти: Майданик 

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

Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Спасибо-

Фатєєва Інна Валентинівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Васильєва Валентина Антонівна, доктор юридичних наук, професор, директор Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

 

Мачуська Ірина Борисівна, докторант кафедри цивільного та трудового права 

Юридичного інституту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Адміністративно-

правові засади контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування в Україні». 

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

інформаційне право. Спецрада Д 26.062.16 Національного авіаційного університету (03058, 
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м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1; тел. (044) 406-70-35). Науковий консультант: 

Світличний Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні опоненти: Сопілко Ірина Миколаївна, доктор 

юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Національного авіаційного 

університету; Городецька Ірина Альбінівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри політології, права та філософії Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя; Дуліба Євгенія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука». 

 

Токарєва Ксенія Сергіївна, доцент кафедри конституційного і адміністративного 

права юридичного факультету, Національний авіаційний університет. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове регулювання медіації: сучасний стан та тенденції розвитку». 

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

інформаційне право. Спецрада Д 26.062.16 Національного авіаційного університету (03058, 

м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1; тел. (044) 406-70-35). Науковий консультант: Сопілко 

Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету 

Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Смокович Михайло 

Іванович, доктор юридичних наук, суддя, Голова Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного суду; Монаєнко Антон Олексійович, доктор юридичних наук, професор, 

виконувач обов’язків ректора Університету державної фіскальної служби України; Армаш 

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

структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» «Центру 

судової експертизи та експертних досліджень». 

 

Нестор Віталій Романович, доцент кафедри теорії держави і права та конституційного 

права, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом». Назва дисертації: «Міське самоврядування в Україні та в 

Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: компаративне дослідження». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

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

Любомира Гузара, 1; тел. (044) 406-70-35). Науковий консультант: Губанова Тамара 

Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, директор Фінансово-правового коледжу. 

Офіційні опоненти: Савчин Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, 

директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного 

права Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»; 

Мішина Наталя Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»; Головко 

Катерина Володимирівна, доктор юридичних наук, завідувач відділу економіко-правових 

досліджень Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.  

 

Янушевич Ярослав Володимирович, доцент кафедри фінансів, банківської та 

страхової справи, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом». Назва дисертації: «Інституційний 

механізм забезпечення сфери оподаткування 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: Сибіга Олександр Миколайович, доктор 

юридичних наук, доцент кафедри конституційного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Губерська Наталя Леонідівна, 
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доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Губанова Тамара 

Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор 

Фінансово-правового коледжу; Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, 

доцент, заступник директора Видавничого дому «Гельветика». 

 

Бобрик Володимир Іванович, старший науковий співробітник відділу 

юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та 

судочинства Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Назва дисертації: «Диференціація цивільного 

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

сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 26.500.01 Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

(01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А; тел. (044) 286-70-98). Наковий консультант: 

Бичкова Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 103 

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

інститут». Опоненти: Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор, 

перший заступник Голови Верховної Ради України; Гусаров Костянтин Володимирович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Притика Юрій Дмитрович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Палюх Андрій Ярославович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Конституційно-правові засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

Спецрада Д 26.007.04 Національної академії внутрішніх справ (03035, м. Київ, 

пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий консультант: Калиновський Богдан 

Валерійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права 

та прав людини Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 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; Мішина Наталя Вікторівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри конституційного права Національного університету 

«Одеська юридична академія»; Васильченко Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри конституційного права Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Чорний Руслан Леонтійович, директор науково-організаційного центру, Національна 

академія Служби безпеки України. Назва дисертації: «Поняття, система та кримінально-

правова характеристика складів злочинів проти основ національної безпеки України». Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Спецрада Д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх 

справ (61080, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий консультант: 

Грищук Віктор Климович, доктор юридичних наук, професор, член Вищої ради 

правосуддя. Офіційні опоненти: Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська 

юридична академія»; Павликівський Віталій Іванович, доктор юридичних наук, професор, 

проректор з навчальної роботи Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківський 

університет»; Ємельянов Вячеслав Павлович, доктор юридичних наук, професор, 



22.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

96 
 

професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 

 

Прасов Олександр Олександрович, суддя Запорізького окружного 

адміністративного суду. Назва дисертації: «Кримінально-виконавчі засади забезпечення 

немайнових прав засуджених до позбавлення волі». 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 консультант: Абакумова Юлія Вікторівна, доктор юридичних 

наук, доцент, директор Інституту економіки та права Класичного приватного університету. 

Офіційні опоненти: Колб Олександр Григорович, доктор юридичних наук, професор, 

професор,  професор кафедри політології, управління та державної безпеки Волинського 

національного університету імені Лесі Українки; Копотун Ігор Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист, начальник департаменту контролю та аудиту 

ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»; 

Пузирьов Михайло Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу 

наукової діяльності та міжнародного співробітництва Академії державної пенітенціарної 

служби.  

 

Скочиляс-Павлів Ольга Василівна, докторант, Національний університет «Львівська 

політехніка». Назва дисертації: «Теорія і практика вирішення спорів адміністративними 

судами України щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом 

референдуму». 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, тел. (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: Самсін Ігор Леонович, доктор юридичних наук, 

професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри 

адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету Державної фіскальної 

служби України; Тімашов Віктор Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

 

Кудін Андрій Вячеславович, Генеральний директор, Державне підприємство 

«Український інститут інтелектуальної власності». Назва дисертації: «Адміністративно-

правове забезпечення патентної діяльності в Україні». Шифр та назва спеціальності – 

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

26.142.02 Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. (044) 490-95-

00). Науковий консультант: Галунько Валентин Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, голова ГО «Академія адміністративно-правових наук». Офіційні опоненти: 

Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, Київський 

національний економічний університет; Муравйов Кирило Володимирович, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського 

права ННІ права імені князя Володимира Великого Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; 
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Світличний Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів та 

природокористування України. 

 

Мельничук Олег Петрович, доцент кафедри релігієзнавства філософського 

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

«Відносини держави і церкви (адміністративно-правовий аспект)». Шифр та назва 

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

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

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

Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, директор Приватного вищого навчального 

закладу «Фінансово-правовий коледж». Офіційні опоненти: Миколенко Олександр 

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

господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Віхляєв 

Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора Видавничого 

дому «Гельветика»; Котляревська Ганна Мартіновна, доктор юридичних наук, доцент 

кафедри теорії держави і права та конституційного права Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

 

Підпала Ірина Валентинівна, доцент кафедри загальних дисциплін, Приватний 

вищий навчальний зхаклад  «Медико-Природничий Університет». Назва дисертації: 

«Правове регулювання праці моряків за українським і міжнародним законодавством». 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. (057) 739-81-81). Науковий керівник: Уварова Наталія 

Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Лукаш 

Сергій Станіславович, доктор юридичних наук, професор, директор Сумської філії 

Харківського національного університету внутрішніх справ; Яковлєва Галина 

Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Бурлака Ольга 

Станіславівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових 

дисциплін Національної академії внутрішніх справ. 

 

Гончаренко Ганна Анатоліївна, головний науковий співробітник відділу наукової та 

науково-дослідної роботи Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 

України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади управління сектором безпеки України». 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. (057) 739-81-81). Науковий консультант: 

Шевчук Олександр Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Стародубцев Андрій 

Андрійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права гуманітарно-

правового факультету Харківського національного аерокосмічного університету імені М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Благодарний Андрій Миколайович, 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор спеціальної кафедри № 

21 Навчально-наукового інституту контррозвідувальної діяльності Національної академії 

Служби безпеки України; Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор юридичних наук, 
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професор, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування 

факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

Кузьменко Володимир Володимирович, суддя Шостого апеляційного 

адміністративного суду. Назва дисертації: «Судова практика та правовий звичай у системі 

джерел трудового права України» Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; 

право соціального забезпечення. Спецрада Д 26.001.46 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-

31-41) Науковий консультант: Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О. 

І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. 

Сковороди. Офіційні опоненти: Міщук Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, 

доцент, учений секретар Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти; Мельник Володимир Петрович, доктор юридичних наук, доцент кафедри іноземних 

мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та 

права Національного університету «Одеська юридична академія»; Павліченко Олена 

Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри гігієни тварин та ветеринарної 

санітарії Харківської державної зооветеринарної академії. 

 

Болдіжар Сандра Олександрівна, доцент кафедри  адміністративного, фінансового 

та інформаційного права, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 

національний університет».  Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення прав 

четвертого покоління у системі охорони здоров’я». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 61.051.07 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, 

м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: Лазур Ярослав 

Володимирович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету  

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». 

Офіційні опоненти: Ільков Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, суддя 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду; Стеценко Валентина Юріївна, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства та галузевих 

юридичних  дисциплін факультету політології та права Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова; Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Чайковська Валентина Володимирівна, доцент кафедри адміністративного та 

господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Назва 

дисертації: «Модернізація правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні в 

умовах  міжнародної економічної інтеграції». Шифр та назва спеціальностей – 12.00.04 – 

господарське право, господарське процесуальне право; 12.00.11 – міжнародне право. 

Спецрада Д 41.086.04 Національного університету «Одеська юридична академія» (65009, м. 

Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий консультант: 

Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

господарського права  і процесу Національного університету «Одеська юридична академія». 

Офіційні опоненти: Устименко Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, 

професор, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. 

К. Мамутова Національної академії наук України»; Смирнова Ксенія Володимирівна, 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри порівняльного і європейського права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Бакалінська Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент, професор 
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кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського». 

 

Греца Світлана Михайлівна, доцент кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 

національний університет». Назва дисертації: «Правове забезпечення виконання 

конституційних обов’язків у країнах ЄС». 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; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: Бисага Юрій Михайлович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства юридичного факультету Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: Скрипнюк 

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

роботи Інституту держави і права ім. В. М.Корецького НАН України; Дешко Людмила 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права 

Інституту права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Чечерський 

Віктор Іванович, доктор юридичних наук, доцент, виконувач обов’язків заступника 

начальника відділу протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії 

насильству офісу Генерального прокурора. 

 

 

 

Аверіна Катерина Сергіївна, докторантка кафедри педагогіки та менеджменту освіти, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Назва 

дисертації: «Теоретико-методологічні засади розвитку соціальної активності майбутніх 

фахівців соціономічних професій». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 58.053.01 Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима 

Кривоноса 2; тел. (0352) 43-58-80). Науковий консультант: Терещук Григорій Васильович, 

доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти: Галян Олена 

Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практичної психології 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; Караман Олена 

Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту 

педагогіки і психології Державного закладу «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка»; Козубовська Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет».   

 

Філіппова Лариса Валеріївна, доцент кафедри медичної та загальної хімії, 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України. Назва дисертації: 

«Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого навчання хімічних дисциплін 

майбутніх магістрів фармації». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни). Спецрада Д 26.852.27 Національного 

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

Шевченка, 13; тел. (044)234-13-91). Науковий консультант: Стучинська Наталія 

Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри медичної і біологічної 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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фізики та інформатики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Воскобойнікова Галина Леонідівна, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських 

засобів Київського міжнародного університету; Староста Володимир Іванович, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет»; Войтович Ігор Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання 

інформатики Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

 

Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу початкової освіти імені О. Я. 

Савченко, Інститут педагогіки НАПН України. Назва дисертації: «Дидактико-методичні 

засади контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.09 – теорія навчання. Спецрада Д 26.452.01 Інституту педагогіки 

НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. (044)481-37-71). Науковий 

консультант: Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки 

НАПН України. Офіційні опоненти: Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; Пушкарьова Тамара Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

начальник відділу проектної діяльності Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти». 

 

Приходькіна Наталія Олексіївна, професор кафедри педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти, Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. Назва дисертації: «Тенденції розвитку медіаосвіти учнів у закладах 

середньої освіти розвинених англомовних країн». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 26.452.01 Інституту педагогіки НАПН 

України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-37-71). Науковий 

консультант: Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. Офіційні опоненти: 

Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Іванова Тетяна Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, виконувач обов’язків 

завідувача кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету; 

Лещенко Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.  

 

Воробйова Оксана Петрівна, старший науковий співробітник відділу забезпечення 

якості вищої освіти, Інститут вищої освіти НАПН України. Назва дисертації: 

«Трансформація забезпечення якості вищої освіти в умовах глобалізації: управлінський 

аспект». Шифр та назва спеціальності – 13.00.06 – теорія та методика управління освіти. 

Спецрада Д 26.456.02 Інституту вищої освіти НАПН України (01601, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 9, тел. (044) 286-68-04). Науковий консультант: Таланова Жаннета 

Василівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач 

відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України. Офіційні 

опоненти: Камишин Володимир Вікторович, доктор педагогічних наук, старший науковий 
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співробітник, виконувач обов’язків директора Державної установи «Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації»; Гладкова Валентина Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри управління Київського університету імені 

Бориса Грінченка; Андрощук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

начальник сектору професійного розвитку педагогічних працівників Українського інституту 

розвитку освіти. 

 

Копочинська Юлія Володимирівна, доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини,  

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування професійної 

ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти». 

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

Д 26.053.19 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, 

м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08). Науковий консультант: Сущенко 

Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної 

реабілітації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні 

опоненти: Базильчук Олег Вікторович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету; Бєлікова 

Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії 

фізичного виховання та рекреації Волинського національного університету імені Лесі 

Українки; Лянной Юрій Олегович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Дутчак Юрій Васильович, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і 

спорту, Хмельницький національний університет. Назва дисертації: «Система забезпечення 

якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури». 

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

Д 26.053.19 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, 

м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08). Науковий консультант: Сущенко 

Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної 

реабілітації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні 

опоненти: Ажиппо Олександр Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Харківської державної академії фізичної культури; Бєлікова Наталія Олександрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії фізичного виховання та 

рекреації Волинського національного університету імені Лесі Українки; Захаріна Євгенія 

Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ 

фізичного та адаптивного виховання Класичного приватного університету.  

 

Денисенко Наталія Григорівна, декан факультету початкової освіти та фізичної 

культури, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування професійної 

мобільності майбутніх учителів фізичної культури». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.053.19 Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-

08). Науковий консультант: Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Захаріна Євгенія Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ фізичного та 

адаптивного виховання Класичного приватного університету; Приступа Євген 

Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського; Солтик Олександр 
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Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики 

фізичного виховання і спорту Хмельницького національного університету.  

 

Кокнова Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри романо-германської філології, 

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Назва 

дисертації: «Теорія і практика формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

викладачів іноземних мов у процесі фахової підготовки». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 29.053.01 Державного 

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

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

консультант: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної педагогіки Державного закладу «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка». Офіційні опоненти: Волкова Наталія Павлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, 

психології та соціальної роботи Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда 

Нобеля»; Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради; Хижняк Інна Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри теорії і практики початкової освіти Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». 
 

Щерба Наталія Сергіївна, доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної 

лінгвістики, Житомирський державний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до 

реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами». 

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

Д 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка (10008, 

м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий консультант: 

Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Біда Олена Анатоліївна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології 

Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ (м. Берегово); Місечко Ольга 

Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 

Львівського інституту економіки і туризму; Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних 

наук, професор, декан педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

Романюк Руслана Костянтинівна, доцент кафедри зоології, біологічного 

моніторингу та охорони природи, Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до 

профільного навчання учнів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 14.053.01 Житомирського державного університету імені 

Івана Франка (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий 

консультант: Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Шапран Юрій Петрович, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри біології, методології і методики 

навчання Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Оніпко Валентина Володимирівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та методики навчання 
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біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

Грицай Наталія Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

 

Мартинюк Анатолій Кирилович, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик 

навчання, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Назва дисертації: «Теорія і практика 

диригентсько-хорової школи в Україні ХХ – початку ХХІ століття». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 27.053.03 

Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08400, м. Переяслав, вул. 

Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий консультант: Шапран Ольга Іллівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки 

вищої школи Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: 

Черкасов Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

музичного мистецтва та методики музичного виховання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Гуральник Наталія 

Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки мистецтва та 

фортепіанної підготовки факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Михайличенко Олег 

Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин  та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Кальченко Лариса Володимирівна, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної 

роботи, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Теорія 

і практика превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста». Шифр 

та назва спеціальності – 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада Д 29.053.01 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий 

консультант: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної педагогіки Державного закладу «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка». Офіційні опоненти: Омельченко Світлана Олександрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальної 

педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України; Чернецька Юлія Іванівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи Комунального 

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

 

Струтинська Оксана Віталіївна, доцент кафедри інформаційних технологій і 

програмування факультету інформатики, Національний педагогічний університет імені М. П. 

Драгоманова. Назва дисертації «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів 

інформатики до навчання освітньої робототехніки в закладах середньої освіти». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика). Спецрада Д 

26.053.03 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, 

м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08). Науковий консультант: Морзе Наталія 

Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук і 

математики Київського університету імені Бориса Грінченка. Офіційні опоненти: Семеріков 

Сергій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики 
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та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету; Осадчий 

В’ячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького; Вакалюк Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету 

«Житомирська політехніка».  

 

Журавльова Лариса Станіславівна, доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної 

робот, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. 

Назва дисертації: «Комплексна діагностика та корекція мовленнєвого розвитку молодших 

школярів із дисграфією». Шифр та назва спеціальності – 13.00.03 – корекційна педагогіка. 

Спецрада Д 26.053.23 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08). Науковий консультант: Шеремет 

Марія Купріянівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Офіційні опоненти: Дмитрієва Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»; Савінова Наталія 

Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського; Боряк Оксана 

Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка. 

 

Козіброда Лариса Володимирівна, доцент кафедри фізичного виховання, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні основи соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в умовах 

шкільного середовища (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)». 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. (03244) 1-04-74). Науковий консультант: Мукан Наталія Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Бондар Тамара 

Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки дошкільної, 

початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного університету; Квас 

Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана 

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

кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Дьомін Олександр Анатолійович, доцент кафедри транспортних технологій та 

засобів у агропромисловому комплексі, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи 

професійної підготовки бакалаврів із агроінженерії». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.458.01 Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-

45-53). Науковий консультант: Романова Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, 
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професор, професор кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного 

університету. Офіційні опоненти: Нагаєв Віктор Михайлович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; 

Пригодій Микола Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

промислової інженерії та сервісу Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова; Манько Володимир Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник науково-організаційного центру Національної академії 

Служби безпеки України. 

 

Носко Юлія Миколаївна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, 

Національний університет «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка». Назва дисертації: 

«Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання 

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

освіти. Спецрада Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; тел. 

+38(05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий консультант: Курок Олександр Іванович, доктор 

історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. Офіційні опоненти: Вільчковський Едуард Станіславович, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури 

Волинського національного університету імені Лесі Українки; Кулик Євген 

Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри основ виробництва 

та дизайну Полтавського національного педагогічного університету  ім. В. Г. Короленка; 

Бужина Ірина В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 

 

Чеботарьова Олена Валентинівна, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 

Ярмаченка НАПН України. Назва дисертації: «Теорія і методика трудового навчання учнів 

з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.03 – корекційна педагогіка. Спецрада Д 26.450.01 Інституту спеціальної педагогіки і 

психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9; 

тел. (044) 468-14-81). Науковий консультант: Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних 

наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України. Офіційні опоненти: 

Глоба Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова; Дегтяренко Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового 

інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка; Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського 

національнjuj університету імені Івана Огієнка. 

 

Мова Людмила Вікторівна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Назва дисертації «Теорія і 

методика формування творчого потенціалу хореографів у системі неперервної освіти». 

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

Д 26.053.19 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, 

м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08). Науковий консультант: Макаренко Леся 

Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і 

технологій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні 
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опоненти : Єременко Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства Навчально-

наукового інституту культури і мистецтв Сумського  державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка; Мозгальова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

Степаненко Людмила Михайлівна,  доктор педагогічних наук, доцент,  проректор з 

науково-педагогічної та виховної роботи Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 

 

Кизенко Василь Іванович, провідний науковий співробітник відділу дидактики, 

Інститут педагогіки НАПН України. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади 

проєктування змісту варіативного навчання у закладах загальної середньої освіти». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.09 – теорія навчання. Спецрада Д 26.452.01 Інституту педагогіки 

НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-37-71). Науковий 

консультант: Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, директор 

Інституту педагогіки НАПН України. Офіційні опоненти: Бондар Володимир Іванович, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та методики початкового 

навчання Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Самодрин 

Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 

психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-хана»; Степанюк 

Алла Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної біології 

та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Єрьоменко Ольга Анатоліївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Теоретичні 

і методичні засади адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 55.053.01 Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий 

консультант: Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної 

академії. Офіційні опоненти: Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка; Хриков Євген Миколайович, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та управління 

навчальними й соціальними закладами Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка»; Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

 

 

Протас Оксана Любомирівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника». Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми». Шифр 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 20.051.01 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). 

Науковий консультант: Михайлишин Галина Йосипівна, доктор філософських наук, 

професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соціальної педагогіки 
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та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Офіційні опоненти: Вайнола Ренате 

Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач  кафедри соціальної педагогіки 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Гомонюк Олена 

Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та 

педагогіки Хмельницького національного університету; Васюк Оксана Вікторівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Національного університету 

біоресурсів і природокористування України.  

 
Сагач Оксана Михайлівна, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти та 

менеджменту, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.  
Д. Ушинського. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади професійного зростання 
вчителів у системі неперервної педагогічної освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 
– теорія і методика професійної освіти. Спецрада – Д 79.053.02 Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана 
Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий консультант: Носко Микола Олексійович, 
доктор педагогічних наук, професор, ректор Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 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; Кучай 
Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 

Жáра Ганна Іванівна, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, 

здоров’я і спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

Назва дисертації: «Теоретичні та методичні основи формування компетентності 

індивідуального здоров’язбереження вчителя в системі неперервної педагогічної освіти». 

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

Д 79.053.02 Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 

(14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий 

консультант: Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Офіційні 

опоненти: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Гриньова 

Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету 

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

Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології і 

охорони здоров’я Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». 

 

Верітов Олександр Ігорович, старший викладач кафедри фізичної культури та спорту, 

Запорізький національний університет. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади 

формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів з фізичної культури та спорту». 

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

17.127.04 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-

б, тел. (061) 220-95-85). Науковий консультант: Сватьєв Андрій Вячеславович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури та спорту Запорізького 

національного університету. Офіційні опоненти: Хоменко Павло Віталійович, доктор 

педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання Полтавського 
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національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Василенко Марина 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри здоров’я, фітнесу та 

рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України; Рибалко 

Петро Федорович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики 

фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Козубцов Ігор Миколайович, провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу (кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) Наукового 

центру зв’язку та інформатизації, Військовий інститут телекомунікації та інформатизації 

імені Героїв Крут. Назва дисертації: «Теоретичні та методичні основи розвитку 

методологічної культури ад’юнктів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 58.053.03 Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима 

Кривоноса, 2; тел.(0352)43-60-02). Науковий консультант: Хлапонін Юрій Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії 

Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: 

Артемов Володимир Юрійович, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор (з 

навчальної роботи) Національної академії Служби безпеки України; Діденко Олександр 

Васильович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-

організаційного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького; Петренко Лариса Михайлівна, доктора педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, професор кафедри професійної та вищої освіти Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

Буцик Ігор Михайлович, доцент кафедри педагогіки, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації: «Методична система розвитку 

дослідницької компетентності майбутніх фахівців з агроінженерії у процесі вивчення 

сільськогосподарських дисциплін». Шифр та назва спеціальності: 13.00.02 «Теорія та 

методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)». Спецрада Д 26.004.18 

Національного університету біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант: Ніколаєнко 

Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Давиденко 

Андрій Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій  

в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К. Д. Ушинського; Джеджула Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій Вінницького 

національного аграрного університету; Кошук Олександр Богданович, доктор 

педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії дистанційного 

професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 

 

 

 

Білецький Олексій Володимирович, завідувач відділенням анестезіології на 12 ліжок 

інтенсивної терапії для хворих з поєднаною травмою, Комунальне некомерційне 

підприємствао «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. 

проф. О. І. Мещанінова» Харківської міської ради. Назва дисертації: «Корекція 

церебрального кровообігу, респіраторної функції легень та центральної й периферичної 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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гемодинаміки у постраждалих на політравму». Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – 

анестезіологія та інтенсивна терапія. Спецрада Д 64.600.02 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; (057) 707-73-47). 

Науковий консультант: Курсов Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф Харківської 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: Кобеляцький 

Юрій Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та 

інтенсивної терапії Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України»; Гриценко Сергій Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Запорізької медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України; Крутько Євген Миколайович, доктор медичних наук, завідувач 

відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Державноъ установи «Інститут 

медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків. 

 

Антонюк-Кисіль Володимир Миколайович, доцент кафедри біології, здоров’я 

людини та фізичної терапії, Рівненський державний гуманітарний університет. Назва 

дисертації: «Мультидисциплінарний підхід до вибору методу хірургічної корекції і 

попередження венозних ускладнень при поєднаному первинному прогресуючому 

варикозному розширенні вен нижніх кінцівок, промежини, пахового каналу та зовнішніх 

статевих органів у вагітних». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада                   

Д 05.600.01 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ 

України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий консультант: 

Дзюбановський Ігор Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії 

факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Шапринський Володимир 

Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України; 

Русин Василь Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних 

хвороб Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»; 

Василюк Сергій Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії 

№ 1 Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. 

 

Палійчук Ольга Володимирівна, лікар гінеколог-онколог, Комунальне некомерціне 

підприємство «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» 

МОЗ України. Назва дисертації: «Клініко-генетичні критерії оптимізації діагностики пухлин 

органів жіночої репродуктивної системи у хворих з агрегацією злоякісної патології». Шифр 

та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія. Спецрада Д 26.155.01 Інституту 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України 

(03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45; тел. (044) 259-01-83). Науковий консультант: Чехун 

Василь Федорович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу моніторингу 

пухлинного процесу та дизайну терапії, директор Інституту експериментальної патології, 

онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. Офіційні опоненти: Володько 

Наталія Антонівна, доктор медичних, професор, професор кафедри онкології і радіології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України; 

Смоланка Іван Іванович, доктор медичних, професор, завідувач науково-дослідного 

відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту 

раку МОЗ України; Клименко Сергій Вікторович, доктор медичних, професор, завідувач 

відділу медичної генетики Інституту експериментальної радіології Державної установи 

«Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». 
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Пархоменко Кирило Юрійович, доцент, Харківський національний медичний 

університет МОЗ України. Назва дисертації: «Симультанні операції при сполучених 

захворюваннях   органів черевної порожнини, малого таза та передньої черевної стінки в 

герніології». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03  хірургія. Спецрада 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, завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного 

університету МОЗ України; директор Державної установи «Інститут загальної та 

невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України». Офіційні опоненти: Польовий 

Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» МОЗ України; Дудченко Максим Олександрович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією Української медичної 

стоматологічної академії;  Комарчук Віктор Васильович, доктор медичних наук, доцент, 

професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Філик Ольга Володимирівна, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

факультету післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького МОЗ України. Назва дисертації: «Клініко-фізіологічне обгрунтування 

процесу відлучення від штучної вентиляції легень у дітей з різними формами дихальної 

недостатності». Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна 

терапія. Спецрада Д 64.609.04 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 

України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, тел. (057) 711-35-56). Науковий консультант: 

Підгірний Ярослав Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

анестезіології та інтенсивної терапії факультуту післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Дубров Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О. 

О. Богомольця МОЗ України; Снісарь Володимир Іванович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних 

станів факультету післядипломної освіти Державного закладу «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України», Сурков Денис Миколайович, доктор медичних наук, завідувач 

відділенням анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії для новонароджених 

Комунального підприємства «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР». 

 

Бабалян Володимир Олександрович, доцент кафедри травматології, анестезіології та 

військової хірургії, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. Назва 

дисертації: «Оптимізація лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у осіб 

похилого та старечого віку (клініко-експериментальне дослідження)». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія. Спецрада Д 64.607.01 Державної 

установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної 

академії медичних наук України» (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-10). 

Науковий консультант: Хвисюк Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії Харківської медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: Танькут Володимир 

Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач науково-організаційного відділу 

Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка 
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Національної академії медичних наук України»; Головаха Максим Леонідович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Запорізького 

державного медичного університету МОЗ України; Шищук Володимир Дмитрович, доктор 

медичних наук, професор, професор кафедри хірургії, травматології, ортопедії та фтизіатрії 

Медичного інституту Сумського державного університету. 

 

Попов Андрій Іванович, докторант, Державна установа «Інститут патології хребта та 

суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України». Назва 

дисертації: «Хірургічне відновлення опорної функції хребта в пацієнтів із пухлинними 

ураженнями грудного та поперекового відділів». Шифр та назва спеціальності – 14.01.21 – 

травматологія та ортопедія. Спецрада Д 64.607.01 Державної установи «Інститут патології 

хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук 

України» (61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-10). Науковий консультант: 

Корж Микола Олексійович, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи 

«Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії 

медичних наук України». Офіційні опоненти: Голка Григорій Григорович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Харківського національного 

медичного університету МОЗ України; Сташкевич Анатолій Трохимович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач відділу хірургії хребта зі спінальним (нейрохірургічним) центром 

Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних 

наук України»; Івченко Дмитро Валерійович, доктор медичних наук, професор, директор 

Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги» Запорізької міськради. 

 

Панасовський Микола Леонідович, асистент кафедри урології, нефрології та 

андрології імені проф. А. Г. Подрєза, Харківський національний медичний  університет МОЗ 

України. Назва дисертації: «Хірургічне лікування набутих форм обструктивної азооспермії». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.06 – урологія. Спецрада Д 64.600.01 Харківського 

національного медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; 

(057) 707-73-47). Науковий консультант: Лісовий Володимир Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. 

А. Г. Подрєза Харківського національного медичного університету МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Саричев Леонід Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

урології з судовою медициною Української медичної стоматологічної академії; Гурженко 

Юрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу сексопатології та андрології Державної установи «Інститут урології НАМН 

України»; Антонян Ігор Михайлович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри 

загальної, дитячої та онкологічної урології Харківської медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України. 

 

Грузевський Олександр Анатолійович, завідувач кафедри мікробіології, вірусології 

та імунології, Одеський національний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: 

«Вплив місцевих факторів колонізаційної резистентності, імунного статусу та стану 

нейрогормональної регуляції на розвиток та прогресування бактеріального вагінозу». Шифр 

та назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія. Спецрада Д 64.618.01 Державна установа 

«Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних 

наук України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-31-51, (057) 731-41-

84). Науковий консультант: Мінухін Валерій Володимирович, доктор медичних наук, 

професор, директор Державної установи «Інститут мікробіології та імунології 

ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України». Офіційні опоненти: 
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Савінова Олена Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

клінічної імунології та мікробіології Харківської медичної академії післядипломної освіти 

МОЗ України; Климнюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри мікробіології, вірусології та імунології Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; Джораєва Світлана Карьягдиївна, 

доктор медичних наук, завідувач лабораторно-експериментальним відділом Державної 

установи «Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук 

України». 

 

Дехтяр Юрій Миколайович,  доцент кафедри урології та нефрології, Одеський 

національний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Ідіопатичний 

гіперактивний сечовий міхур: особливості етіології, патогенезу та диференційованої 

фармакотерапії». Шифр та назва спеціальності – 14.01.06 – урологія. Спецрада  Д 26.615.01 

Державної установи «Інститут урології  НАМН України» (04053, м. Київ, вул. В.Винниченка, 

9а; тел. (044) 486-67-31). Науковий консультант: Костєв Федір Іванович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач  кафедри урології та нефрології Одеського національного 

медичного університету МОЗ України. Офіційні опоненти: Ромащенко Оксана Василівна, 

доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології 

та новітніх технологій Державної установи «Інститут урології  НАМН України»; Головко 

Сергій Вікторович, доктор медичних наук, професор, начальник клініки урології 

Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний 

госпіталь» МО України; Мицик Юліан Олегович, доктор медичних наук, доцент, професор 

кафедри урології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького МОЗ України. 

 

Гризодуб Дмитро Васильович, доцент кафедри ортопедичної стоматології № 2, 

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. Назва дисертації: 

«Обґрунтування індивідуального вибору стоматологічних матеріалів при ортопедичному 

лікуванні хворих». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 

61.051.08 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» (88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3; тел. (03122) 3-33-41). Науковий 

консультант: Костенко Євген Якович, доктор медичних наук, професор, декан 

стоматологічного факультету, професор кафедри ортопедичної стоматології Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: 

Палійчук Іван Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України; Лабунець Василь Аксентійович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням ортопедичної стоматології 

Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»; 

Нідзельський Михайло Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Української медичної стоматологічної 

академії.  

 

Костюк Тетяна Михайлівна, доцент кафедри ортопедичної стоматології, 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України. Назва дисертації: 

«Комплексна діагностика, клініка, ортопедичне лікування та профілактика мязево-суглобової 

дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – 

стоматологія. Спецрада Д 61.051.08 Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3; тел. (03122) 

3-33-41). Науковий консультант: Канюра Олександр Андрійович, доктор медичних наук, 
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професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор кафедри 

ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця МОЗ України. Офіційні опоненти: Соколова Ірина 

Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології Харківського 

національного медичного університету МОЗ України; Новіков Вадим Михайлович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики хірургічної стоматології 

Української медичної стоматологічної академії; Гасюк Петро Анатолійович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Тернопільського 

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

 

Касіянчук Михайло Васильович, доцент кафедри ортопедичної стоматології, Вищий 

державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». 

Назва дисертації: «Застосування нових технологій та критеріїв оцінки збереження 

остеогенного потенціалу людини у процесі оральної імплантації в аспекті протетичної 

реабілітації». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 61.051.08 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, 

м. Ужгород, пл. Народна, 3; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: Павленко Олексій 

Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології 

Інституту стоматології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 

Шупика МОЗ України. Офіційні опоненти: Потапчук Анатолій Мефодійович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом 

терапевтичної та ортопедичної стоматології Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет»; Палійчук Іван Васильович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри стоматології Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ 

України; Фастовець Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри ортопедичної стоматології Державного закладу «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України». 

 

Власов Олексій Олександрович, генеральний директор, Комунальне підприємтсво 

«Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР». Назва дисертації: 

«Анестезіологічне забезпечення при оперативному лікуванні вроджених вад у дітей». Шифр 

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

08.601.01 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044, 

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий консультант 

Снісарь Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету 

післядипломної освіти Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України». Офіційні опоненти: Георгіянц Маріне Акопівна, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Фесенко Улболган 

Абдулхамітівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та 

інтенсивної терапії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького МОЗ України; Жовнір Володимир 

Аполлінарійович, доктор медичних наук, генеральний директор Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України. 

 

Лутай Ярослав Михайлович, старший науковий співробітник відділу реанімації та 

інтенсивної терапії, Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології 

імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. Назва дисертації: «Ендотелійзалежна 

судинна реактивність у хворих з гострим інфарктом міокарда: клініко-генетичні 
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детермінанти, значення для стратифікації ризику, прогнозування перебігу та вибору терапії». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.11 – кардіологія. Спецрада Д 26.616.01 Державної 

установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.  

Д. Стражеска» НАМН України (03151, м Київ, вул. Народного Ополчення 5, тел. (044) 275-

66-22). Науковий консультант: Пархоменко Олександр Миколайович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії Державної установи 

«Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» 

НАМН України. Офіційні опоненти: Коваль Олена Акіндинівна, доктор медичних наук, 

професор кафедри внутрішньої медицини №3 Державного закладу «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України»; Нетяженко Василь Захарович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України; Ягенський Андрій 

Володимирович, доктор медичних наук, професор, керівник Волинського обласного центру 

кардіоваскулярної патології Комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня». 

 

Барінов Юрій Вікторович, завідувач відділенням дитячої офтальмології та 

мікрохірургії ока, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України. 

Назва дисертації: «Оптимізація системи попередження сліпоти і слабобачення у дітей 

раннього віку». Спецрада Д 26.613.05 Національного університету охорони здоров’я України 

імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька 9, тел. (044) 440-30-56, 

408-05-36). Науковий консультант: Риков Сергій Олександрович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров’я 

України імені П. Л. Шупика МОЗ України. Офіційні опоненти: Бездітко Павло Андрійович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Харківського 

національного медичного університету МОЗ України; Цибульська Таміла Євгенівна, 

доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри офтальмології Запорізького державного 

медичного університету МОЗ України; Гудзь Андрій Степанович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри офтальмології факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

 

Ісаєнко Олена Юріївна, провідний науковий співробітник лабораторії профілактики 

краплинних інфекцій, Державна установа «Інститут мікробіології та імунології 

ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України». Назва дисертації: 

«Мікробіологічне обґрунтування нової стратегії розробки та застосування нативних 

метаболітних комплексів Lactobacillus rhamnosus GG і Saccharomyces boulardii для 

подолання антибіотикорезистентних збудників бактерійних інфекцій». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія. Спецрада Д 64.618.01 Державної установи 

«Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних 

наук України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-31-51, (057) 731-41-

84). Науковий консультант: Бабич Євгеній Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач лабораторії профілактики краплинних інфекцій ДУ «Інститут мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України». Офіційні 

опоненти: Філімонова Наталія Ігорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного 

університету МОЗ України; Климнюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; Кременчуцький Геннадій 

Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри мікробіології, 

вірусології, імунології та епідеміології Державного закладу «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України». 
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Черненко Максим Євгенович, старший науковий співробітник відділу аутоімунних та 

дегенеративних захворювань нервової системи, Державна установа «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України». Назва дисертації: «Нейропластичність як основа 

адаптації при нейродегенеративних та демієлінізуючих процесах (клініко-неврологічні, 

патопсихологічні, нейровізуалізаційні та нейроімунні зіставлення)». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.15 – нервові хвороби. Спецрада  Д 64.566.01 Державної установи 

«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, 

вул. Академіка Павлова, 46, тел. (057)738-33-87). Науковий консультант:  Волошина 

Наталія Петрівна,  доктор медичних наук, професор, завідувач відділу  аутоімунних та  

дегенеративних захворювань нервової системи Державної установи «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України». Офіційні опоненти: Литвиненко Наталія 

Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри  нервових хвороб з 

нейрохірургією та медичною генетикою Української медичної стоматологічної академії; 

Муратова Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор кафедри неврології і 

нейрохірургії Одеського національного медичного університету МОЗ України; 

Товажнянська Олена Леонідівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  

нервових хвороб № 2 Харківського національного медичного університету МОЗ України. 

 

Скульська Світлана Василівна, головний лікар, Комунальне некомерційне 

підприємство Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка». Назва 

дисертації: «Патогенетичне обґрунтування профілактики основних стоматологічних 

захворювань у дітей, що проживають у зоні підвищеного антропогенного навантаження». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 41.563.01 Державної 

установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. 

Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий консультант: Шнайдер 

Станіслав Аркадійович, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи 

«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України». Офіційні опоненти: 

Остапко Олена Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої 

терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного 

медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України; Лучинський Михайло 

Антонович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 

Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України; Годованець Оксана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

стоматології дитячого віку Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет».  

 

Вишневська Ганна Олександрівна, Генеральний директор Комунального 

некомерційного підприємства «Одеська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» 

Одеської обласної ради; завідувач кафедри ортопедичної стоматології Одеського 

національного медичного університету МОЗ України. Назва дисертації: «Патогенетичне 

обґрунтування регенеративної терапії у комплексному лікуванні осіб з хронічним 

генералізованим пародонтитом (експериментально-клінічне дослідження)». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 41.563.01 Державної установи «Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. 

Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий консультант: Шнайдер Станіслав 

Аркадійович, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України». Офіційні опоненти: Куцевляк 

Валентина Федорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології, 

терапевтичної стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 

України; Петрушанко Тетяна Олексіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач 
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кафедри терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії; 

Коленко Юлія Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 

МОЗ України.  

 

Перерва Людмила Олександрівна, науковий співробітник відділу хірургії 

підшлункової залози та жовчовивідних проток, Державна установа «Національний інститут 

хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук 

України. Назва дисертації: «Розширені резекції в лікуванні хворих з 

місцеворозповсюдженими пухлинами підшлункової залози». Шифр та назва спеціальності  

14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 26.561.01 Державної установи «Національний інститут 

хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук 

України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30; тел. (044) 454-20-50). Науковий 

консультант: Сидюк Андрій Володимирович, доктор медичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу торако-абдомінальної хірургії Державної установи «Національний 

інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» Національної академії медичних 

наук України. Офіційні опоненти: Суходоля Анатолій Іванович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри хірургії з курсом стоматології факультету післядипломної 

освіти Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ 

України; Земсков Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, проректор з 

наукової роботи та інновацій Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 

МОЗ України; Лукашенко Андрій Володимирович, доктор медичних наук, заступник 

директора з організаційно-методичної роботи Національного інституту раку МОЗ України. 

  

Маслова Ганна Сергіївна, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 1, 

Українська медична стоматологічна академії. Назва дисертації: «Патогенетичне 

обґрунтування диференційованого підходу до профілактики уражень печінки у хворих на 

гемобластози із надмірною вагою і ожирінням». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – 

внутрішні хвороби. Спецрада Д 44.601.02 Української медичної стоматологічної академії 

(36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 56-08-23). Науковий консультант: 

Скрипник Ігор Миколайович, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор кафедри внутрішньої медицини № 1 

Української медичної стоматологічної академії. Офіційні опоненти: Фадєєнко Галина 

Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи  «Національний 

інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»; Крячок Ірина Анатоліївна, доктор 

медичних наук, професор, завідувачка науково-дослідного відділення хіміотерапії 

гемобластозів та ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку МОЗ 

України; Федів Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет». 

 

Руденко Сергій Анатолійович, завідувач відділу хірургічного лікування ішемічної 

хвороби серця, Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії  імені 

М. М. Амосова Національної академії медичних наук України». Назва дисертації: 

«Хірургічне лікування мітральної недостатності ішемічного генезу». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.04 – серцево-судинна хірургія. Спецрада Д 17.600.01 Державного 

закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я 

України» (69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, б. 20; тел. (061) 279-16-38). Науковий 

консультант: Лазоришенець Василь Васильович, доктор медичних наук, професор, 

директор Державної  установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії  імені М. 
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М. Амосова НАМН України». Офіційні опоненти: Фуркало Сергій Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач відділу ендоваскулярної хірургії та інтервенційної 

радіології Національного інституту  хірургії  та  трансплантології  імені  О. О. Шалімова  

НАМН України; Довгань Олександр Михайлович, доктор медичних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу біотканинної 

реконструктивної хірургії Державної установи «Науково-практичний медичний центр 

дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»; Карпенко Юрій Іванович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-

судинної патології Одеського національного медичного університету МОЗ України. 

 

Гребініченко Ганна Олександрівна, старший науковий співробітник відділення 

медицини плода, Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук’янової НАМН України». Назва дисертації: «Пренатальна  ультразвукова 

діагностика вродженої діафрагмальної кили та вад розвитку передньої черевної стінки».  

Шифр та назва спеціальності – 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія. 

Спецрада Д 26.613.11 Національного університету охорони здоров’я  України імені П. Л. 

Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 489-12-03). Науковий 

консультант: Гордієнко Ірина Юріївна, доктор медичних наук професор, керівник  

відділення медицини плода Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»  Офіційні опоненти: Іванів Юрій 

Андрійович, доктор медичних наук  професор, професор кафедри променевої діагностики 

Львівського національного медичного університета імені Данила Галицького МОЗ України; 

Ялинська Тетяна Анатоліївна, доктор медичних наук, завідувачка відділенням променевої 

діагностики Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології 

та кардіохірургії МОЗ України»; Веропотвелян Микола Петрович, доктор медичних наук, 

генеральний директор Комунального підприємства «Міжобласний центр медичної генетики і 

пренатальної діагностики імені П. М. Веропотвеляна» ДОР.  

 

Іжа Ганна Миколаївна, старший науковий співробітник, Державна установа 

«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України». Назва дисертації: «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 

природних та преформованих чинників в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С 

із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Спецрада Д 41.600.02 

Одеського національного медичного університету МОЗ України (65082, м. Одеса, 

Валіховський провулок, 2; тел. (048) 723-33-24). Офіційні опоненти: Шмакова Ірина 

Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідуч кафедри реабілітаційної медицини 

Одеського національного медичного університету МОЗ України; Васильєва-Лінецька 

Лариса Яківна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри фізичної та 

реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України; Лемко Іван Степанович, доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, директор Державної установи «Науково-практичний 

медичний центр «Реабілітація» МОЗ  України.  

 

Турчин Микола Іванович, доцент кафедри  професійної патології та функціональної 

діагностики, Одеський національний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: 

«Патогенетичні особливості комплексного лікування і реабілітація при саркопенії та 

зниженні мінеральної щільності кісткової тканини». Шифр та назва спеціальності – 14.01.33 

– медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Спецрада Д 41.600.02 Одеського 



22.03.2021  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

118 
 

національного медичного університету МОЗ України (65082, м. Одеса, Валіховський 

провулок, 2; тел. (048) 723-33-24). Офіційні опоненти: Герасименко Сергій Іванович, 

доктор медичних наук, професор, керівник клініки захворювань суглобів у дорослих 

Державної установи «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Сміян Світлана 

Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 

Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України; Танькут Володимир Олексійович, доктор медичних наук, професор, головний 

науковий співробітник Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 

М. І. Ситенка НАМН України». 

 

Ткаченко Андрій Володимирович, доцент кафедри акушерства і гінекології № 1,  

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України. 

Назва дисертації: «Профілактика перинатальних втрат і акушерських ускладнень при 

вагітності двійнею». 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 МОЗ України (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; Венцківський Борис Михайлович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця МОЗ України; Маркін Леонід Борисович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

 

Щуревська Оксана Дмитрівна, лікар акушер-гінеколог, заступник директора з 

медичної частини, Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий 

будинок  № 1». Назва дисертації: «Перебіг вагітності і пологів в умовах соціальних стресів: 

діагностика та корекція». 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 МОЗ України (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 Державної установи  «Інститут педіатрії, 

акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»; Бенюк Василь 

Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 

№ 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України; Сенчук 

Анатолій Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет». 

 

Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна, завідувачка кафедри гігієни та 

соціальної медицини, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Назва 

дисертації: «Обґрунтування концептуальної моделі гігієнічного моніторингу групового 

здоров’я школярів в умовах інтенсифікації навчального процесу». Шифр та назва 

спеціальності – 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. Спецрада Д 64.600.06 

Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; 

(057) 707-73-27). Науковий консультант: Даниленко Георгій Миколайович, доктор 

медичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та 

підлітків Національної академії медичних наук України». Офіційні опоненти: 

Коробчанський Володимир Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету, 

виконувач обов’язків директора НДІ гігієни праці та професійних захворювань Харківського 
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національного медичного університету; Гозак Світлана Вікторівна, доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії соціальних детермінант здоров’я 

дітей Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва»; Тимощук 

Оксана Василівна, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри гігієни та екології Івано-

Франківського національного медичного університету. 

 

Філик Ольга Володимирівна, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

факультету післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького МОЗ України. Назва дисертації: «Клініко-фізіологічне обгрунтування 

процесу відлучення від штучної вентиляції легень у дітей з різними формами дихальної 

недостатності». Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна 

терапія. Спецрада Д 64.609.04 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ 

України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58, тел. (057) 711-35-56). Науковий консультант: 

Підгірний Ярослав Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

анестезіології та інтенсивної терапії факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Дубров Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О. 

О. Богомольця МОЗ України; Снісарь Володимир Іванович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних 

станів факультету післядипломної освіти Державного закладу  «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України»; Сурков Денис Миколайович, доктор медичних наук, завідувач 

відділенням анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії для новонароджених 

Комунального підприємства «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР». 

 

Лутковський Руслан Анатолійович, доцент кафедри загальної хірургії, Вінницький 

національний медичний університету імені М. І. Пирогова МОЗ України. Назва дисертації: 

«Обгрунтування розробки та використання наномодифікованих сітчастих імплантатів для 

відкритої та лапароскопічної алопластики гриж живота». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 26.613.08 Національного університету охорони здоров’я 

України імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 

426-65-88). Науковий консультант: Фелештинський Ярослав Петрович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри хірургії і проктології Національного університету 

охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України. Офіційні опоненти: Заруцький 

Ярослав Леонідович, доктор медичних наук, професор, начальник кафедри військової 

хірургії Української військово-медичної академії; Грубнік Володимир Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 з післядипломною 

підготовкою Одеського національного медичного університету МОЗ України; Іоффе 

Олександр Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної 

хірургії №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України. 

 

Манжалій Еліна Георгіївна, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 

2, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України. Назва 

дисертації: «Печінкова енцефалопатія: аспекти діагностики, клініко-лабораторні та 

психологічні особливості, оптимізація лікування». Шифр та назва спеціальності – 14.01.36 – 

гастроентерологія. Спецрада Д 26.003.07 Національного медичного університету імені О.  

О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-40-62). 

Науковий консультант: Мойсеєнко Валентина Олексіївна, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного 
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медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. Офіційні опоненти: Осьодло 

Галина Василівна, доктор медичних наук, професор, начальник кафедри військової терапії 

Української військово-медичної академії МОЗ України; Ткач Сергій Михайлович, доктор 

медичних наук, професор, професор відділення ендоскопічної підготовки Українського 

науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і 

тканин МОЗ України; Вірстюк Наталія Григорівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка кафедри фармакології та внутрішньої медицини №3 імені професора М. М. 

Бережницького Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України. 

 

Зубченко Світлана Олександрівна, доцент кафедри клінічної імунології та 

алергології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 

України. Назва дисертації: «Алергічні хвороби та хронічна Епштейна-Барр вірусна інфекція: 

патогенез, діагностичні підходи і терапевтична тактика ведення хворих». Шифр та назва 

спеціальності – 14.03.08 – імунологія та алергологія. Спецрада Д 64.051.33 Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; тел. 

(057) 707-54-50). Науковий консультант: Чопяк Валентина Володимирівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні 

опоненти: Кайдашев Ігор Петрович, доктор медичних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Української медичної стоматологічної академії; Лісяний Микола 

Іванович, доктор медичних наук, професор, керівник відділу нейроімунології Інституту 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України; Попов Микола Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної та клінічної імунології та 

алергології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

 

 

 

Назаркіна Вікторія Миколаївна, доцент кафедри організації та економіки фармації, 

Національний фармацевтичний університет. Назва дисертації: «Теоретико-прикладне 

обґрунтування соціально-економічної системи ціноутворення на лікарські засоби на засадах 

оцінки технологій охорони здоровʼя». 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: Немченко Алла Семенівна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри організації та економіки фармації 

Національного фармацевтичного університету. Офіційні опоненти: Мнушко Зоя 

Миколаївна, доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри менеджменту та 

економіки в сімейній медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти; 

Унгурян Ліана Михайлівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри 

організації та економіки фармації Одеського національного медичного університету МОЗ 

України; Бушуєва Iнна Володимирiвна, доктор фармацевтичних наук, професор, 

завідувачка кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України. 

 

Братішко Юлія Сергіївна, доцент кафедри управління, економіки та забезпечення 

якості у фармації, Національний фармацевтичний університет. Назва дисертації: «Теоретичні 

та практичні підходи до управління системою соціальної відповідальності у фармації». 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
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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: Посилкіна Ольга Вікторівна, доктор фармацевтичних наук, професор 

кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації Національного 

фармацевтичного університету. Офіційні опоненти: Мнушко Зоя Миколаївна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, професор кафедри менеджменту і економіки в сімейній 

медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти; Унгурян Ліана 

Михайлівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації та 

економіки фармації Одеського національного медичного університету МОЗ України; 

Ткаченко Наталя Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри 

управління і економіки фармації та фармацевтичної технології Запорізького державного 

медичного університету МОЗ України. 

 

Бородіна Наталія Валеріївна, доцент кафедри фармакогнозії, Національний 

фармацевтичний університет. Назва дисертації: «Фармакогностичне дослідження рослин 

родини Вербові та створення на їх основі лікарських засобів». 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; тел.  (057) 706-35-81). 

Науковий консультант: Ковальов Володимир Миколайович, доктор фармацевтичних наук, 

професор, професор кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету. 

Офіційні опоненти: Мазулін Олександр Владиленович, доктор фармацевтичних наук, 

професор, професор кафедри клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та 

фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету МОЗ України; 

Грицик Андрій Романович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри 

фармації Івано-Франківського національного медичного університету; Гудзенко Андрій 

Вікторович, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри хімії Приватного вищого 

навчального закладу «Київський медичний університет». 

 

 

 

Науменко Світлана Валеріївна, доцентка кафедри ветеринарної репродуктології, 

факультету ветеринарної медицини, Харківська державна зооветеринарна академія. Назва 

дисертації: «Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки діагностичних, 

лікувальних та превентивних заходів за андрологічних патологій свійських тварин». 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,  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 науковий співробітник, старший викладач 

кафедри медичної біології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. 

Горбачевського МОЗ України; Шаран Микола Михайлович, доктор сільськогосподарських 
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наук, професор, заступник директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології 

тварин НААН України. 

 

Левицька Вікторія Андріївна, асистентка кафедри інфекційних та інвазійних 

хвороб, Подільський державний аграрно-технічний університет. Назва дисертації: «Зональні 

особливості іксодових кліщів Dermacentor reticulatus і Ixodes ricinus та вдосконалення 

системи захисту тварин за трансмісивних хвороб». Шифр та назва спеціальності – 16.00.11 – 

паразитологія. 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: Березовський Андрій Володимирович, доктор 

ветеринарних наук, професор кафедри ветсанекспертизи мікробіології, зоогігієни та безпеки 

і якості продукції тваринництва Сумського національного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Сорока Наталія Михайлівна, доктор ветеринарних наук, професор кафедри 

паразитології та тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор 

ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи Полтавської державної аграрної академії; Довгій Юрій Юрійович, доктор 

ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни Поліського національного університету. 
 

Кучерук Марія Дмитрівна, завідувач кафедри ветеринарної гігієни імені професора 

А. К. Скороходька, Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

Назва дисертації: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування препаратів 

на основі пробіотичних мікроорганізмів та їх метаболітів у органічному птахівництві». 

Шифр та назва спеціальності – 16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія. Спецрада Д 

26.004.08 Національного університету біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант: Засєкін Дмитро 

Адамович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни 

імені професора А.  К. Скороходька Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Офіційні опоненти: Кухтин Микола Дмитрович, доктор 

ветеринарних наук, професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Коваленко 

Вячеслав Леонідович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач сектору з розробки 

нормативно-правової бази з питань біобезпеки Державного науково-контрольного інституту 

біотехнології і штамів мікроорганізмів; Соколюк Василь Мінович, доктор ветеринарних 

наук, професор, професор кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та 

зоогігієни Поліського національного університету. 

 

 

 

Фрайт Оксана Володимирівна, доцент кафедри музикознавства та фортепіано 

Навчально-наукового інституту музичного мистецтва, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Музично-вербальна 

емінентність у інтерпретаційному дискурсі мистецтвознавства». 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: Шульгіна Валерія Дмитрівна, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Офіційні 
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опоненти: Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені 

М. В. Лисенка; Карась Ганна Василівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри 

методики музичного виховання та диригування Державного вищого навчального закладу  

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Федь Володимир 

Анатолійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології, 

естетики та історії Слов’янського державного педагогічного університету. 

  

Юр Марина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу теорії та історії 

культури, Інститут проблем сучасного мистецтва. Назва дисертації: «Український живопис 

ХІХ – початку ХХІ століття: національна, конвенціональна, авторська моделі». Шифр та 

назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури. Спецрада Д 26.460.01 Інституту 

проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України  (вул. Євгена 

Коновальця, 18-Д, м. Київ, 01133, тел. (044) 529-20-51). Науковий консультант: Федорук 

Олександр Касянович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 

мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Офіційні опоненти: Тарасенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського»; Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету 

імені Бориса Грінченка; Яковець Інна Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор 

кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету. 

 

Рижова Ольга Олегівна, провідний науковий співробітник відділу наукової 

реставрації та консервації рухомих пам’яток, Національний заповідник «Києво-Печерська 

Лавра». Назва дисертації: «Іконопис у художній культурі Києва кінця XVII – XVIII століть». 

Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури. Спецрада Д 26.460.01 

Інституту проблем сучасного мистецтва (вул. Євгена Коновальця, 18-Д, м. Київ, 01133, тел. 

(044) 529-20-51). Офіційні опоненти: Петрова Ольга Миколаївна, доктор філософських 

наук, професор, професор кафедри культурології Національного університету «Києво-

Могилянська академія»; Одрехівський Роман Васильович, доктор мистецтвознавства, 

доцент, професор кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України; 

Яковець Інна Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну 

Черкаського державного технологічного університету. 

 

Ян Ірина Миколаївна, доцент кафедри мистецтва співу, Комунальний заклад вищої 

освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського». Назва дисертації: 

«Український музично-драматичний театр у системі соціокультурних зв’язків останньої третини 

ХІХ – початку ХХ століття». 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: 

Личковах Володимир Анатолійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

гуманітарних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Офіційні 

опоненти: Маркова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 

кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової; Сиротинська Наталія Ігорівна, доктор мистецтвознавства, доцент, 

завідувач кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної 

академії імені М. В. Лисенка; Волков Сергій Михайлович, доктор культурології, професор, 

директор Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені  М. В. Лисенка. 
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Олійник Олена Павлівна, доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру факультету 

архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет. Назва 

дисертації: «Теоретико-методологічні основи формоутворення міських громадських 

просторів». Шифр та назва спеціальності – 18.00.01– теорія архітектури, реставрація 

пам’яток архітектури. Спецрада Д 64.056.02 Харківського національного університету 

будівництва та архітектури (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-10-66). 

Науковий консультант: Дьомін Микола Мефодійович, доктор архітектури, професор, 

завідувач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва 

та архітектури. Офіційні опоненти: Черкес Богдан Степанович, доктор архітектури, 

професор, директор Інституту архітектури  та дизайну Національного університету 

«Львівська політехніка»; Абизов Вадим Аділійович, доктор архітектури, професор, 

професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів Київського національного університету 

технологій та дизайну; Древаль Ірина Владиславівна, доктор архітектури, професор, 

завідувач кафедри містобудування Харківького національного університету будівництва та 

архітектури. 

 

 

 

Гірняк Андрій Несторович, доцент кафедри психології та соціальної роботи, 

Західноукраїнський національний університет. Назва дисертації: «Психологічні засади 

модульно-розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО». Шифр та назва 

спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 20.051.04 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел.  (0342) 53-15-74). 

Науковий консультант: Фурман Анатолій Васильович, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського 

національного університету. Офіційні опоненти: Щербан Тетяна Дмитрівна, доктор 

психологічних наук, професор, ректор Мукачівського державного університету; Радчук 

Галина Кіндратівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології 

розвитку та консульування Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка; Кузікова Світлана Борисівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка.   

 

Жовтянська Валерія Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії 

методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень, Інститут соціальної та 

політичної психології НАПН України. Назва дисертації: «Психологія репрезентацій 

дійсності». Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія; історія психології. 

Спецрада Д 26.457.01 Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (04070 

м. Київ, вул. Андріївська, 15; тел. (044) 425-24-08). Науковий консультант: Татенко Віталій 

Олександрович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник 

лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України. Офіційні опоненти: Лозова Ольга 

Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної 

психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; Савченко 
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Олена Вячеславівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 

психології Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; Рудницька Світлана Юріївна, доктор психологічних 

наук, доцент, завідувач лабораторії когнітивної психології Інституту психології імені Г. С. 

Костюка НАПН України 

 

 

 

Бокоч Вікторія Михайлівна, доцент кафедри міжнародної політики, Державний 

вищий начальний заклад «Ужгородський національний університет». Назва дисертації: 

«Взаємозв’язок суспільно-політичних та релігійно-церковних трансформацій в Україні». 

Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада 

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, 

вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий консультант: Палінчак 

Микола Михайлович, доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних 

економічних відносин Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет». Офіційні опоненти: Войналович Віктор Анатолійович, доктор 

політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітики Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України; Саган Олександр Назарович, 

доктор філософських наук, провідний науковий співробітник, виконувач обов’язів 

 завідувача відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України; 

Стойко Олена Михайлівна, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. 

 

Руденко Юлія Юріївна, доцент кафедри національної безпеки, Національна академія 

Служби безпеки України. Назва дисертації: «Консолідаційна модель національної 

ідентичності: від теорії суверенітету до теорії політичної модернізації». Шифр та назва 

спеціальності – 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Спецрада Д 26.053.12 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, 

вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08). Науковий консультант: Бабкіна Ольга 

Володимирівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні опоненти: 

Гоцуляк Володимир Михайлович, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри 

філософії і соціально-гуманітарних наук Хмельницького національного університету; 

Закіров Марат Борисович, доктор політичних наук, доцент, завідувач відділу 

політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної 

влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України; Пашина 

Наталія Полікарпівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету. 

 

Макар Віталій Юрійович, доцент кафедри міжнародних відносин, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: «Еволюція 

двосторонніх відносин України та Канади». Шифр та назва спеціальності – 23.00.04 – 

політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Спецрада Д 26.001.29 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. 
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Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Ротар Наталія 

Юріївна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні 

опоненти: Балюк Валентин, доктор габілітований, професор кафедри міжнародної 

безпеки, директор Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Склодовської в 

Любліні (Польща); Перепелиця Григорій Миколайович,  доктор політичних наук, 

професор, професор  кафедри міжнародних  відносин і зовнішньої політики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Хома Наталія Михайлівна, доктор 

політичних наук, доцент, професор кафедри політології та міжнародних відносин 

Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Захаренко Костянтин Володимирович, доцент кафедри політичної психології та 

міжнародних відносин, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 

Назва дисертації: «Інституційний вимір інформаційної безпеки України: трансформаційні 

виклики, глобальні контексти, стратегічні пріоритети». Шифр та назва спеціальності – 

23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада Д 35.051.17 Львівського національного 

університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)239-44-

62). Науковий консультант: Дмитренко Микола Андрійович, доктор політичних наук, 

професор, головний науковий співробітник Академії зовнішньої розвідки України. Офіційні 

опоненти: Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка, 

Міністерства оборони України; Шипунов Геннадій Володимирович, доктор політичних 

наук, доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри теорії та історії політичної науки 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Ярош Оксана Богданівна, 

доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології, управління та державної 

безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

 

Філатов Борис Альбертович, Дніпровський міський голова. Назва дисертації: 

«Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України». Шифр та назва 

спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада Д 26.001.41 Київського 

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

64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Цвих Володимир Федорович, доктор 

політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Горбатенко Володимир Павлович, 

доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем 

політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Бебик Валерій 

Михайлович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільного розвитку та 

суспільно-владних відносин Національної академії державного управління при Президентові 

України; Побочий Іван Андрійович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

філософії і політології  Національної металургійної академії України. 

 

 

 

Гугнін Едуард Анатолійович, перший проректор, Національний університет 

«Запорізька політехніка». Назва дисертації: «Теоретико-соціологічна рефлексія зовнішнього 

впливу на соціальні системи». Шифр та назва спеціальності – 22.00.01 – теорія та історія 

соціології. Спецрада Д 17.127.02 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-78). Науковий консультант: Полторак Володимир 
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Абрамович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології та 

соціальної роботи Класичного приватного університету. Офіційні опоненти: Ручка 

Анатолій Олександрович, доктор філософських наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН 

України; Подшивалкіна Валентина Іванівна, доктор соціологічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова; Хижняк Лариса Михайлівна, доктор соціологічних наук, професор, 

професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Яремчук Сергій Степанович, доцент кафедри філософії та культурології, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: 

«Організаційні та інституційні трансформації конфесійних практик у сучасному 

українському соціумі». Шифр та назва спеціальності – 22.00.04 – спеціальні та галузеві 

соціології. Спецрада Д 26.001.30 Київського національного університету імені Тараса 

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

консультант: Туленков Микола Васильович, доктор соціологічних наук, професор, 

професор кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна, доктор соціологічних 

наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту 

народознавства НАН України; Паращевін Максим Анатолійович, доктор соціологічних 

наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціальної 

психології Інституту соціології НАН України; Щербина Віктор Миколайович, доктор 

соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та соціальної роботи 

Класичного приватного університету. 

 

Бойко Наталія Леонідівна, провідний науковий співробітник відділу соціальної 

психології, Інститут соціології НАН України. Назва дисертації: «Інтернет як ресурс 

демократизації українського суспільства». Шифр та назва спеціальності – 22.00.04 – 

спеціальні та галузеві соціології. Спецрада Д 26.229.01 Інституту соціології НАН України  

(01021, м. Київ, вул. Шовковична, 12; тел. (044)255-72-77). Науковий консультант: Злобіна 

Олена Геннадіївна, доктор соціологічних наук, професор, завідувач відділу соціальної 

психології Інституту соціології НАН України. Офіційні опоненти: Зеленько Галина 

Іванівна, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу теоретичних і прикладних 

проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І. 

Ф. Кураса НАН України;  Сусська Ольга Олександрівна, доктор соціологічних наук, 

доцент, доцент кафедри зв’язків з громадськістю факультету соціальних наук і соціальних 

технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Чепак Валентина 

Василівна, доктор соціологічних наук, професор, декан факультету соціології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

Мітова Олена Олександрівна, завідувач кафедри спортивних ігор, Придніпровська 

державна академія фізичної культури і спорту. Назва дисертації: «Теоретико-методичні 

основи контролю в командних спортивних іграх в процесі багаторічного вдосконалення». 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 
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Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Спецрада Д 

26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03150, м. Київ-

150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий консультант: Шинкарук Оксана 

Анатоліївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 

інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного 

університету фізичного виховання і спорту України. Офіційні опоненти: Костюкевич 

Вiктор Митрофанович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор 

кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського; Тищенко Валерія Олексіївна, доктор наук з фізичного 

виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і 

спорту Запорізького національного університету; Мулик Вячеслав Володимирович, доктор 

наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і 

професійного спорту Харківської державної академії фізичної культури. 

 

Мандюк Андрій Богданович, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури, 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Назва 

дисертації: «Теоретико-методичні основи формування культури вільного часу школярів з 

використанням різних форм рухової активності». Шифр та назва спеціальності – 24.00.02 – 

фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Спецрада Д 35.829.01 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (79007, 

м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий консультант: 

Приступа Євген Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Львівського 

державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Офіційні опоненти: 

Дутчак Мирослав Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 

перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного 

виховання і спорту України; Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного 

виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Бєлікова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

фізичного виховання та рекреації Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

 

 

 

Оргієць Оксана Миколаївна, доцент кафедри адміністрування та 

зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет. Назва дисертації: 

«Теоретико-методологічні засади формування і розвитку інституційної пам’яті в органах 

державної влади». Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного 

управління. 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: 

Прокопенко Леонід Львович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. Офіційні опоненти: Акімов Олександр Олексійович, доктор наук з державного 

управління, доцент, начальник відділу правового забезпечення Національної служби 

посередництва та примирення; Кальниш Юрій Григорович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри соціології Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Карпа Марта Іванівна, доктор наук з державного 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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управління, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної 

освіти та довузівської підготовки Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університету імені Василя Стефаника». 

 

Венцель Віктор Тарасович, експерт з фінансів та бюджету, Офіс підтримки реформ 

при Міністерстві розвитку громад та територій України. Назва дисертації: «Фінансово-

економічний механізм реалізації соціальної функції держави». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада Д 26.810.02 у 

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

Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий консультант: Купрійчук Василь 

Михайлович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри соціальної і 

гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові 

України. Офіційні опоненти: Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили; Іваницька Ольга Михайлівна, доктор 

наук з державного управління, професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри теорії та 

практики управління Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Поспєлова Тетяна Вадимівна, доктор 

наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

 

Грабовенко Наталія Валеріївна, директор Навчально-методичного інституту, 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом». Назва дисертації: «Концептуальні засади державного управління 

якістю освіти в Україні». Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія 

державного управління. Спецрада Д 26.142.04 Міжрегіональної Академії управління 

персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий 

консультант: Семенець-Орлова Інна Андріївна, доктор наук з державного управління, 

доцент, завідувач кафедри публічного адміністрування Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Офіційні 

опоненти: Шиян Олена Іллівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри освітньої політики Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Акімов Олександр Олексійович, 

доктор наук з державного управління, доцент, начальник відділу правового забезпечення 

Національної служби посередництва і примирення; Родченко Лариса Михайлівна, доктор 

наук з державного управління, професор, професор кафедри менеджменту Донбаської 

державної машинобудівної академії. 

 

Криничко Лілія Романівна, асистент кафедри оторинолорингології, Національний 

медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України. Назва дисертації: «Державне 

управління системою охорони здоров’я в умовах реформування». 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, тел. (051250-03-33). Науковий консультант: Антонов Андрій 

Вячеславович, доктор наук з державного управління, доцент,  професор кафедри 

економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету 

«Житомирська політехніка». Офіційні опоненти: Карамишев Дмитро Васильович, доктор 

наук з державного управління, професор, перший заступник директора Харківського 
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регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України; Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з 

державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник 

навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту 

України; Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Поліського 

національного університету. 

 

Ксендзук Валентина Віталіївна, доцент кафедри економічної безпеки, публічного 

управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка». Назва 

дисертації: «Механізмі формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики 

України». 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, тел. (051250-03-33). Науковий консультант: Антонов 

Андрій Вячеславович, доктор наук з державного управління, доцент,  професор кафедри 

економічної безпеки, публічного управління та адміністрування ( Державний університет 

«Житомирська політехніка». Офіційні опоненти:  Садковий Володимир Петрович, доктор 

наук з державного управління, професор, ректор Національного університету цивільного 

захисту України; Васильєва Олександра Іллівна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та 

управління містом Національної академії державного управління при Президентові України;  

Палагнюк Юліана Вікторівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи, управління та педагогіки Інституту державного управління 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

 

Марухленко Оксана В’ячеславівна, доцент кафедри управління факультету 

інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.  

Назва дисертації: «Інвестиційний механізм публічної політики щодо розвитку соціального 

потенціалу регіонів України». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми 

державного управління. Спецрада Д 26.810.02 Національної академії державного управління 

при Президентові України (03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20; тел. (044) 481-21-55). 

Науковий консультант: Петроє Ольга Михайлівна, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти 

НАПН України. Офіційні опоненти: Бурик Зоряна Михайлівна, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Інституту 

післядипломної освіти та довузівської підготовки Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Приліпко Сергій 

Михайлович, доктор наук з державного управління, доцент, виконувач обов’язків завідувача 

кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; Халецька Аліна Анатоліївна, 

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри менеджменту 

Університету державної фіскальної служби України. 
 

Буканов Григорій Миколайович, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права, Національний університет «Запорізька політехніка». 

Назва дисертації: «Формування та реалізація державної екологічної політики на 

регіональному рівні». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного 

управління. Спецрада Д 17.127.03 Класичного приватного університету (69002, м. 

Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий консультант: Чикаренко 
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Ірина Аркадіївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

менеджменту та управління проектами, Дніпропетровський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. Офіційні опоненти: Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Гжицького; Андрієнко Микола Васильович, доктор наук з державного управління, 

доцент, начальник науково-дослідного центру цивільного захисту Інституту державного 

управління та наукових досліджень з цивільного захисту; Боклаг Валентина Андріївна, 

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та 

землеустрою Класичного приватного університету. 

 

Серьогіна Тетяна Володимирівна, доцент кафедри права та європейської інтеграції, 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Назва дисертації: «Система надання 

публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні засади». 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: Маматова Тетяна Валеріївна, доктор наук з 

державного управління, професор, професор кафедри менеджменту та управління проектами 

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Єлагін Віктор 

Павлович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної і 

гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України; Кравченко Сергій 

Олександрович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

публічного управління та адміністрування Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського; Акімов Олександр Олексійович, доктор наук з державного управління, 

доцент, начальник відділу правового забезпечення Національної служби посередництва та 

примирення. 

 

Кравченко Сергій Григорович, начальник-головний архітектор відділу з питань 

містобудування, архітектури та держархбудконтролю, Виконавчий комітет Люботинської 

міської ради Харківської області. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади 

державної політики розвитку урбанізованих територій в Україні». 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: Мамонова Валентина Василівна, доктор наук 

з державного управління, професор, професор кафедри регіонального розвитку і місцевого 

самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Миколайчук 

Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України; Майстро Сергій 

Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту 

України Державної служби України з надзвичайних ситуацій; Дєгтярьова Ія Олександрівна, 
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доктор наук з державного управління, доцент, директор Інституту публічного управління та 

адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України. 

 

Гнатенко Валерій Сергійович, народний депутат України. Назва дисертації – 

«Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки». 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку. Спецрада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної 

служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України (03038, м. Київ, вул. 

Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий консультант: Панченко Олег 

Анатолійович, доктор наук з державного управління, доктор медичних наук, Заслужений 

лікар України, директор, головний науковий співробітник державного закладу «Науково-

практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України». Офіційні 

опоненти: Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з державного управління, 

професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації “Центр 

досліджень проблем публічного управління”; 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; Валевський Олексій Леонідович, доктор наук з державного 

управління, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

розвитку політичної системи центру суспільних досліджень Національного інституту 

стратегічних досліджень. 

 

 

 

Комова Марія Василівна, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної 

діяльності, Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: 

«Документальна і фактична інформація: функціонування та інтерпретація в соціальних 

комунікаціях». Шифр та назва спеціальності – 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. Спецрада Д 26.852.37 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1; тел. (044) 481-45-10). Науковий 

консультант: Пенчук Інна Леонідівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 

завідувач кафедри журналістики та української філології Інституту журналістики і масової 

комунікації Класичного приватного університету. Офіційні опоненти: Тріщук Ольга 

Володимирівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри 

видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Мітчук Ольга Андріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, 

професор кафедри соціальних комунікацій, декан факультету журналістики Приватного 

вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

Степана Дем’янчука»; Зикун Наталія Іванівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури 

Університету державної фіскальної служби України. 

 

Яненко Ярослав Васильович, доцент кафедри журналістики та філології, Сумський 

державний університет. Назва дисертації: «Рекламні комунікації як чинник соціалізації у 

сучасному українському суспільстві». Шифр та назва спеціальності – 27.00.06 – прикладні 

соціально-комунікаційні технології. Спецрада Д 26.852.24 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1; тел. (044) 481-

СОЦІАЛЬНІ  КОМУНІКАЦІЇ 
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45-10). Науковий консультант: Олтаржевський Дмитро Олегович, доктор наук із 

соціальних комунікацій, доцент, професор кафедри реклами та зв’язків із громадськістю 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Березенко Віта Віталіївна, доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, завідувач кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю 

Запорізького національного університету; Зелінська Надія Віталіївна, доктор філологічних 

наук, професор, завідувач кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства; 

Тріщук Ольга Володимирівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач 

кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». 

 


	Філоненко Олена Іванівна, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Назва дисертації: «Динамічні теплові характеристики огороджувальних конструкцій будівель». Шифр та на...
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	Мачуська Ірина Борисівна, докторант кафедри цивільного та трудового права Юридичного інституту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади...
	Токарєва Ксенія Сергіївна, доцент кафедри конституційного і адміністративного права юридичного факультету, Національний авіаційний університет. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання медіації: сучасний стан та тенденції розвитку». Шифр...
	Нестор Віталій Романович, доцент кафедри теорії держави і права та конституційного права, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Назва дисертації: «Міське самоврядування в Україні та в ...
	Янушевич Ярослав Володимирович, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Назва дисертації: «Інституційний механізм забезпечення с...
	Кудін Андрій Вячеславович, Генеральний директор, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – ...
	Мельничук Олег Петрович, доцент кафедри релігієзнавства філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Відносини держави і церкви (адміністративно-правовий аспект)». Шифр та назва спеціальності –...
	Чайковська Валентина Володимирівна, доцент кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Модернізація правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні в умова...
	Кальченко Лариса Володимирівна, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Теорія і практика превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста»....

	Верітов Олександр Ігорович, старший викладач кафедри фізичної культури та спорту, Запорізький національний університет. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів з фізичної культури та сп...
	Барінов Юрій Вікторович, завідувач відділенням дитячої офтальмології та мікрохірургії ока, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України. Назва дисертації: «Оптимізація системи попередження сліпоти і слабобачення у дітей раннього ві...


