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Дмитренко  Сергій  Олександрович,  науковий  співробітник  сектору  науково-
аналітичної  обробки  і  поширення  інформації  відділу  наукових  і  керівних  кадрів  та
міжнародних  наукових  зв’язків  апарату  Президії  НАПН  України.  Назва  дисертації:
«Двосимвольні  системи  кодування  чисел,  пов’язані  з  ланцюговими  дробами,  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) 234–50–51).  Науковий  керівник:  Працьовитий  Микола
Вікторович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  декан  фізико-математичного
факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Офіційні
опоненти:  Варбанець  Павло  Дмитрович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  комп’ютерної  алгебри  та  дискретної  математики  Одеського
національного  університету  імені  І.  І.  Мечникова;  Савченко  Олександр  Григорович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  алгебри,  геометрії  та
математичного аналізу Херсонського державного університету.

Кудін Дмитро Вікторович,  молодший науковий співробітник  Інституту  плазмової
електроніки  та  нових  методів  прискорювання  Національного  наукового  центру
«Харківський  фізико-технічний  інститут»  НАН  України.  Назва  дисертації:
«Низькотемпературні  нерівноважні  плазмохімічні  процеси  у  безбар’єрному  газовому
розряді  атмосферного  тиску  у  повітрі  з  домішкою  вуглеводнів».  Шифр  та  назва
спеціальності – 01.04.08 – фізика плазми. Спецрада Д 64.051.12 Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел.
(057)  707-54-87).  Науковий  керівник: Голота  Володимир  Іванович,  кандидат  фізико-
математичних  наук,  plasma development lead scientist in Somino Global,  LLC (MI,  United
States). Офіційні опоненти: Веклич Анатолій Миколайович, доктор фізико-математичних
наук, професор,  професор  кафедри  фізичної  електроніки  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН України;  Середа Костянтин Миколайович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної фізики та фізики плазми
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України.

Кондратюк  Андрій  Сергійович,  провідний  інженер  відділу  вільних  радикалів
Інституту  фізичної  хімії  ім.  Л.В.  Писаржевського  Національної  академії  наук  України.
Назва  дисертації:  «Механохімічне  одержання,  будова,  спектральні  та  функціональні
характеристики модифікованих графенів, графеноподібних нітриду вуглецю і дисульфіду
вольфраму». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада Д 26.190.01
Інституту  фізичної  хімії  ім.  Л.В.  Писаржевського  Національної  академії  наук  України
(03028, м. Київ, просп. Науки, 31; тел. (044)525-11-90). Науковий керівник: Посудієвський
Олег Юлійович,  доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу вільних
радикалів  Інституту  фізичної  хімії  ім.  Л.В.  Писаржевського  Національної  академії  наук
України.  Офіційні  опоненти:  Пуд  Олександр  Аркадійович,  доктор  хімічних  наук,
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професор, завідувач відділу хімії функціональних матеріалів Інституту біоорганічної хімії
та нафтохімії НАН України; Лисюк Людмила Семенівна, кандидат хімічних наук, учений
секретар Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Романовська  Наталія  Іванівна,  провідний інженер  відділу  фізико-неорганічної
хімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України.
Назва  дисертації:  «Одержання,  будова і  фотокаталітичні  властивості  наноструктур  ТіО2,
допованих C, N, F, S». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада Д
26.190.01 Інституту  фізичної  хімії  ім.  Л.В.  Писаржевського  Національної  академії  наук
України  (03028,  м.  Київ,  просп.  Науки,  31;  тел.  (044)525-11-90).  Науковий  керівник:
Манорик  Петро  Андрійович,  доктор  хімічних наук,  завідуючий  відділом  фізико-
неорганічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії
наук  України.  Офіційні  опоненти:  Слободяник  Микола  Семенович,  доктор  хімічних
наук, професор, завідуючий кафедрою неорганічної хімії хімічного факультету Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Смірнова  Наталія  Петрівна,
кандидат хімічних наук, завідуюча лабораторією фотоніки оксидних наносистем Інституту
хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України.

Домашевський  Сергій  Володимирович,  науковий  співробітник  Чорнобильського
радіо-екологічного  біосферного  заповідника.  Назва  дисертації:  «Соколоподібні  птахи
Falconiiformes Центрального  Полісся  України  (сучасний  стан,  біологія  та  питання
охорони)».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  03.00.08  –  зоологія.  Спецрада  Д  26.153.01
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, вул. Б. Хмельницького,
15;  тел.  (044)  235-61-74).  Науковий  керівник:  Гаврись  Гліб  Георгійович,  кандидат
біологічних  наук,  завідувач  відділу  фауни  та  систематики  хребетних  Інституту  зоології
ім. І. І. Шмальгаузена  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Серебряков  Валентин
Валентинович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  екології,
природничих  та  математичних  наук  (КВНЗ  «Вінницька  академія  неперервної  освіти»);
Митяй  Іван  Сергійович, кандидат  біологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  біології
тварин (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Котляр  Ірина  Петрівна,  вчитель  біології  закладу освіти  "Приватний
загальноосвітній  навчальний заклад "Мідгард".  Назва дисертації:  «Біохімічні  механізми
протизапальної дії похідних піролу при виразковому коліті». 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; т. (044) 239-
31-41).  Науковий керівник:  Рибальченко Володимир Корнійович,  доктор біологічних
наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  Інституту  високих  технологій
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні  опоненти:
Данилович  Юрій  Володимирович,  доктор  біологічних  наук,  провідний  науковий
співробітник відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;
Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор,  завідувач відділу
регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України.

Іродов  Дмитро  Михайлович,  молодший  науковий  співробітник  відділу
регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
Назва  дисертації:  «Дослідження терапевтичного потенціалу  мезенхімальних стовбурових
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клітин в умовах синдрому поліорганної дисфункції на тлі тривалого токсичного ураження
організму». Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 26.237.01
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (03143, м. Київ, вул. Заболотного,
150;  тел.  (044)  526-11-69).  Науковий  керівник:  Кордюм Віталій  Арнольдович,  доктор
біологічних наук, професор, завідувач відділу регуляторних механізмів клітини Інституту
молекулярної  біології  і  генетики  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Курдиш  Іван
Кирилович,  доктор  біологічних  наук,  професор, завідувач  відділу  мікробіологічних
процесів на твердих поверхнях Інституту мікробіології  і  вірусології  ім. Д.К.Заболотного,
Мінченко  Жанна  Миколаївна,  доктор  біологічних  наук,  професор, завідувачка
лабораторії, ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України

Похоленко  Яніна  Олександрівна,  молодший  науковий  співробітник  відділу
регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
Назва  дисертації:  «Конструювання  модельної  ДНК-вакцини  та  шляхи  посилення  її
імуногенності». Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика. Спецрада
Д 26.237.01 Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (03143, м. Київ, вул.
Заболотного,  150;  тел.  (044)  526-11-69).  Науковий  керівник:  Кордюм Віталій
Арнольдович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  регуляторних
механізмів  клітини  Інституту  молекулярної  біології  і  генетики  НАН  України.  Офіційні
опоненти:  Скок Марина Володимирівна,  доктор біологічних наук,  професор,  головний
науковий  співробітник  відділу  молекулярної  імунології  Інституту  біохімії  ім.
О.В.Палладіна  НАН України,  Ольхович  Наталія  Вікторівна,  доктор  біологічних  наук,
головний науковий співробітник відділу генетичної діагностики ДУ «Інститут генетичної
та регенеративної медицини НАМН України».

Горган  Тетяна  Михайлівна, науковий  співробітник  лабораторії  біоконтролю
агроекосистем і  органічного виробництва відділу агробіоресурсів  і екологічно безпечних
технологій Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних
наук  України. Назва  дисертації:  «Екологічне  обґрунтування  взаємодії  сортів  цибулі
ріпчастої із токсиноутворюючими мікроміцетами». Шифр та назва спеціальності – 03.00.16
–  Екологія.  Спецрада  Д 26.371.01  Інституту  агроекології  і  природокористування  НААН
(03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-92-21). Науковий керівник: Безноско
Ірина  Володимирівна, кандидат  біологічних  наук,  науковий  співробітник  лабораторії
біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва відділу агробіоресурсів і екологічно
безпечних технологій Інституту агроекології і природокористування Національної академії
аграрних  наук  України.  Офіційні  опоненти:  Ткаленко  Ганна  Миколаївна, доктор
сільськогосподарських  наук,  завідувач  лабораторії  мікробіологічного  методу  захисту
рослин Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України;  Волощук
Наталія Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фітопатології ім. акад.
В.Ф. Пересипкіна Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Вуєк  Антоніна  Олександрівна,  асистент  кафедри  фітопатології  імені  академіка
В. Ф. Пересипкіна Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Назва дисертації: «Хвороби гливи звичайної і обґрунтування заходів обмеження їх розвитку
в  умовах  культивування».  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). Науковий керівник:
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Кирик  Микола  Миколайович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  академік  НААН.
Офіційні  опоненти:  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;  Немерицька  Людмила  Вікторівна, кандидат  біологічних  наук,
доцент, доцент кафедри агрономії і лісового господарства Житомирського агротехнічного
коледжу.

Сидорчук Віталій Сергійович,  тимчасово не працює. Назва дисертації: «Уранова
мінералізація  в  пегматитах  та  гранітоїдах  терейну  Тазіаст-Тіджіріт,  Регібатський  щит
(Західна  Африка)».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  04.00.01  –  загальна  та  регіональна
геологія.Спецрада  Д 26.001.32  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка  МОН України (01601,  м. Київ,  вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).
Науковий керівник: Загнітко Василь Миколайович, доктор геолого-мінералогічних наук,
професор кафедри геології родовищ корисних копалин ННІ «Інститут геології» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти:  Ремезова Олена
Олександрівна,  доктор  геологічних  наук,  доцент,  завідувач  відділу  стратиграфії  та
палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України;  Руденко
Ксенія  Вадимівна,  кандидат  геологічних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділу
геології Національного науково-природничого музею НАН України.

Борисюк  Оксана  Вікторівна,  провідний  юрисконсульт  юридичного  відділу  КП
«Київреклама», КМДА (м. Київ).  Назва дисертації – «Графоаналітичні моделі локалізації
супроводу  будівельних  проектів».  Шифр та  назва  спеціальності – 05.01.01  –  прикладна
геометрія, інженерна графіка. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.056.06. Назва установи, її
підпорядкованість,  адреса i телефон – Київський національний університет будівництва i
архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 31; тел. (044) 241-55-33.
Науковий керівник – Бондар Олена Анатоліївна  – доктор економічних наук, професор,
професор кафедри управління проектами (Київський національний університет будівництва
i архітектури, МОН України, м. Київ);  Офіційний опонент – Гумен Олена Миколаївна,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  нарисної  геометрії,  інженерної  та
комп’ютерної  графіки,  (Національний  технічний  університет  України  «Київський
політехнічний  інститут  ім.  І.  Сікорського,  МОН  України (м.  Київ)).  Арутюнян  Ірина
Андріївна –  доктор  технічних  наук,  професор  завідувач  кафедри  промислового  та
цивільного будівництва (Запорізький національний університет, МОН України (м. Київ))

Бойко  Іван  Юрійович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:  «Динамічна
тарифікація  у  системі  електроживлення». Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.09.03  –
електротехнічні  комплекси  та  системи. Спецрада  Д 26.002.20  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056,
м.  Київ,  пр.  Перемоги, 37;  тел.  (044) 204-82-62).  Науковий  керівник:  Жуйков  Валерій
Якович,  доктор технічних  наук,  професор,  декан  факультету  електроніки  КПІ ім.  Ігоря
Сікорського. Офіційні опоненти:  Юрченко Олег Миколайович, доктор технічних наук,
професор,  завідувач  відділом  транзисторних  перетворювачів  Інституту  електродинаміки
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НАН України; Буйний Роман Олександрович,  кандидат технічних наук, доцент кафедри
електричних систем і мереж Національного університету «Чернігівська політехніка».

Мацук  Захар  Миколайович,  директор-співвласник  Товариства  з  обмеженою
відповідальністю «Модіфік». Назва дисертації: «Підвищення рівня безпеки магістральних
газопроводів».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.26.01  –  охорона  праці.  Спецрада
Д 08.085.01 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури» (49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а; тел. (056) 746-00-
85).  Науковий  керівник:  Бєліков  Анатолій  Серафимович,  доктор  технічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  безпеки  життєдіяльності  Державного  вищого  навчального
закладу  «Придніпровська  державна  академія  будівництва  та  архітектури».  Офіційні
опоненти:  Шевченко Володимир Георгійович,  доктор технічних наук, професор, вчений
секретар  Інституту  геотехнічної  механіки  ім.  М.С. Полякова  Національної  академії  наук
України; Глива  Валентин  Анатолійович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури.

Могилянець Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри інженерної механіки
факультету підготовки спеціалістів  ракетно-артилерійного озброєння, Військова академія
(м. Одеса).  Назва дисертації – «Профілювання спряжених криволінійних поверхонь щодо
проектування спеціалізованого обладнання»».  Шифр та  назва  спеціальності – 05.01.01 –
прикладна геометрія, інженерна графіка.  Шифр спеціалізованої ради – Д 26.056.06.  Назва
установи,  її  підпорядкованість,  адреса  i  телефон –  Київський  національний  університет
будівництва i архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 31; тел.
(044) 241-55-33. Науковий керівник – Ісмаілова Неллі Петрівна – доктор технічних наук,
професор,  заступник  завідуючого  кафедри інженерна  механіка  (Військова  академія,  МО
України,  м.  Одеса);  Офіційний опонент –  Гумен Олена Миколаївна,  доктор технічних
наук, професор, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки,
(Національний  технічний  університет  України  «Київський  політехнічний  інститут  ім.  І.
Сікорського, МОН України (м. Київ));  Воліна Тетяна Миколаївна – кандидат технічних
наук,  доцент,  доцент  кафедри  проектування  технічних  систем  (Сумський  національний
аграрний університет, МОН України (м. Суми)).

Бойко  Олег  Олександрович,  старший  викладач  кафедри  кіберфізичних  та
інформаційно-вимірювальних  систем,  Національний  технічний  університет  «Дніпровська
політехніка».  Назва  дисертації:  «Автоматизація  процесу  керування  виходом  мірної
продукції  на  основі  регулювання  довжини  прокату».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
05.13.07  –  Автоматизація  процесів  керування.  Спецрада  Д  08.080.07  Національного
технічного  університету  «Дніпровська  політехніка»  (49005,  м.  Дніпро,  пр.  Дмитра
Яворницького,  19;  тел.  +38056 7462200).  Науковий  керівник:  Куваєв  Володимир
Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  програмного
забезпечення комп’ютерних систем, Національного технічного університету «Дніпровська
політехніка»  Міністерства  освіти і  науки України.  Офіційні  опоненти:  Пазюк Михайло
Юрійович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  автоматизованого
управління  технологічними  процесами  Запорізького  національного  університету
Міністерства освіти і науки України; Багрій Віктор Васильович, кандидат технічних наук,
доцент, завідувач кафедри електроніки, Дніпровського державного технічного університету
Міністерства освіти і науки України.

Висоцька Марія Володимирівна, управителька ОСББ "Дніпро – 125/1", м. Одеса.
Назва  дисертації:  «Теплохолодопостачання  на  основі  трансформації  інтегрованої  енергії
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холодної  води  та  вентиляційного  повітря».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.23.03
вентиляція,  освітлення  та  теплогазопостачання.  Спецрада  Д 26.056.07  Київського
національного університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський
проспект,  31;  тел.  (067)353-38-77).  Науковий  керівник:  Петраш  Віталій  Дем’янович,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  теплогазопостачання  і  вентиляції
Одеської державної академії будівництва і архітектури. Офіційні опоненти:  Басок Борис
Іванович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  теплофізичних  основ
енергоощадних  технологій  Інституту  технічної  теплофізики  національної  академії  наук
України;  Желих  Василь  Михайлович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  теплогазопостачання  і  вентиляції  Інституту  будівництва  та  інженерних  систем
Національного університету «Львівська політехніка».

Федорієнко  Віталій  Анатолійович,  старший  науковий  співробітник  науково-
дослідного  відділу  проблем  розвитку  інформаційних  технологій  науково-дослідного
управління  проблем  розвитку  інформаційних  технологій  та  впровадження  проектів
інформатизації  Збройних  Сил  України  Центру  воєнно-стратегічних  досліджень
Національного  університету  оборони  України  ім.  І.  Черняховського.  Назва  дисертації:
«Моделі  і  метод  оптимізації  структури  команди  розробників  ERP-систем  в  умовах
ресурсних обмежень». 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;  т. (044) 239-31-41).  Науковий
керівник:  Шевченко  Віктор  Леонідович, доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри  програмних  систем  і  технологій  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  комп’ютерних  наук  Державного  університету
телекомунікацій;  Сініцин  Ігор Петрович,  доктор  технічних  наук,  завідуючий  відділом
інформаційно-аналітичних  систем  організаційного  управління  Інституту  програмних
систем НАН України.

Дорош  Любов  Ігорівна –  інженер  кафедри  геодезії  та  землеустрою  Івано-
Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу.  Назва  дисертації :
«Моніторинг техногенно-небезпечних об’єктів засобами радіолокаційної інтерферометрії».
Шифр та  назва  спеціальності –  05.24.01  –  геодезія,  фотограмметрія  та  картографія.
Спецрада  Д 35.052.12  Національного  університету  «Львівська  політехніка»  (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керівник: Бурак Костянтин
Омелянович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та землеустрою
Івано-Франківського  національного  технічний  університет  нафти  і  газу.  Офіційні
опоненти: Кохан  Світлана  Станіславівна,  докторка  технічних  наук,  професорка,
завідувачка  кафедри  геоінформатики  і  аерокосмічних  досліджень  Землі  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України,  м.  Київ;  Четверіков  Борис
Володимирович,  кандидат  технічних  наук,  доцент  кафедри  фотограмметрії  та
геоінформатики Національного університету Львівська політехніка, м. Львів.

Будник Віталій Миколайович, науковий співробітник відділу сенсорних пристроїв,
систем та технологій безконтактної діагностики, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
Національної  академії  наук  України.  Назва  дисертації:  «Дослідження  і  сертифікація
біомедичних  інформаційно-вимірювальних  систем».  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  керівник:  Мінов  Юрій  Дмитрович,  кандидат  технічних  наук,  старший
науковий співробітник  відділу сенсорних  пристроїв,  систем та  технологій  безконтактної

6



12.11.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

діагностики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Офіційні опоненти:
Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, заступник директора з наукової
роботи  Національного  центру  «Мала  академія  наук  України»; Вишневський  Віталій
В’ячеславович, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії
та  практики  систем  обробки  та  відображення  візуальної  інформації  Інституту  проблем
математичних машин та систем НАН України. 

Литвин Вадим Вікторович, старший викладач кафедри управління на транспорті,
Національний  технічний  університет  «Дніпровська  політехніка».  Назва  дисертації:
«Обґрунтування раціональних параметрів експресного режиму руху на міських автобусних
маршрутах». 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
керівник:  Таран  Ігор  Олександрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри управління  на  транспорті  Національного  технічного  університету  «Дніпровська
політехніка». Офіційні опоненти: Вдовиченко Володимир Олексійович, доктор технічних
наук,  доцент,  професор  кафедри  транспортних  технологій  Харківського  національного
автомобільно-дорожнього університету; Гульчак Оксана Дмитрівна, кандидат технічних
наук,  доцент,  професор  кафедри  транспортних  систем  та  безпеки  дорожнього  руху
Національного транспортного університету

Пінчук Богдан  Юрійович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:  «Тепловізійні
системи  спостереження  безпілотних  авіаційних  та  космічних  приладів».  Шифр та  назва
спеціальності  –  05.11.07  –  оптичні  прилади  та  системи.  Спецрада  Д  26.002.18
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря  Сікорського»  (03056,  м.  Київ,  пр.  Перемоги,  37;  тел.  (044)  204-82-62).  Науковий
керівник: Колобродов Валентин Георгійович, доктор технічних наук, професор, професор
кафедри  комп’ютерно-інтегрованих  оптичних  та  навігаційних  систем  Національного
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського». Офіційні опоненти:  Гордієнко Валентин Іванович, доктор технічних наук,
професор  кафедри  технології  та  обладнання  машинобудівних  виробництв  Черкаського
державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України; Синявський
Іван  Іванович,  кандидат  технічних  наук,  завідувач  відділу  атмосферної  оптики  та
приладобудування Головної астрономічної обсерваторії НАН України

Шилович  Ярослав  Ігорович, інженер  кафедри  хімічного,  полімерного  та
силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський
політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського». Назва  дисертації:  «Процес
наномодифікації  кераміки  та  прогнозування  фізико-механічних  властивостей
нанокерамічних  матеріалів». Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.17.08  –  процеси  та
обладнання  хімічної  технології. Спецрада  Д 26.002.05  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056,
м.  Київ,  пр.  Перемоги, 37;  тел.  (044)  204-82-62).  Науковий  керівник:  Панов  Євген
Миколайович, доктор технічних наук,  професор, декан інженерно-хімічного факультету
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти:  Ведь Валерій Євгенович, доктор технічних наук,
професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів Національного
технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»;  Суханевич  Марина
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Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівельних матеріалів
Київського національного університету будівництва і архітектури

Лавриненко  Олексій  Сергійович,  диспетчер  управління  повітряним  рухом  АДВ
служби  аеронавігаційного  обслуговування  Регіонального  структурного  підрозділу
«Київцентраеро»  Украероруху.  Назва  дисертації:  «Метод  формування  еталонної  моделі
суб’єкта навчання на основі виявлення закономірностей діяльності авіадиспетчера». Шифр
та назва спеціальності – 05.22.13 – навігація та управління рухом. Спецрада К 23.144.01
Льотної академії Національного авіаційного університету (25005, м. Кропивницький, вул.
Добровольского, 1; тел.(0522) 344010). Науковий керівник: Джума Людмила Миколаївна,
кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  інформаційних  технологій  Льотної
академії  Національного  авіаційного  університету. Офіційні  опоненти:  Машков  Олег
Альбертович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор кафедри екологічної  безпеки
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства захисту
довкілля  та  природних  ресурсів  України;  Хмелевський  Сергій  Іванович,  кандидат
технічних  наук,  начальник  кафедри  бойового  застосування  та  експлуатації  АСУ
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Фусар  Ігор  Юрійович,  старший  викладач  кафедри  судноводіння  Національного
університету  “Одеська  морська  академія”.  Назва  дисертації: “Підвищення  точності
судноводіння  розробкою  загального  способу  оцінки  координат  судна”.  Шифр  та  назва
спеціальності –  05.22.13 –  навігація  та  управління  рухом.  Спецрада  Д  41.106.01
Національного університету “Одеська морська академія”  МОН України (65029,  м.Одеса,
вул.Дідріхсона,  8;   тел.  (048)  793-16-72).  Науковий  керівник: Ворохобін  Ігор  Ігорович,
доктор  технічних  наук,  доцент,  директор  навчально-наукового  інституту  навігації
Національного університету «Одеська морська академія». Офіційні опоненти:  Журавська
Ірина  Миколаївна,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  комп’ютерної
інженерії Чорноморського національного університету імені Петра Могили;  Товстокорий
Олег  Миколайович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  управління
судном та безпеки життєдіяльності на морі Херсонської державної морської академії

 

Хом’яков  Віталій  Юрійович,  старший  помічник  капітана  на  суднах  компанії
TRANSYUG shipping company.  Назва  дисертації:  “Удосконалення  методів  завантаження
малотоннажних суден навалочними вантажами”. Шифр та назва спеціальності – 05.22.13 –
навігація та управління рухом. Спецрада Д 41.106.01 Національного університету “Одеська
морська  академія”  (65029,  м.  Одеса,  вул.  Дідріхсона,  8;   тел.  (048)793-16-72). Науковий
керівник: Савчук  Віктор  Дмитрович,  кандидат  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри  морських  перевезень  Національного  університету  “Одеська  морська  академія”.
Офіційні  опоненти:  Зайцев  Володимир Васильович,  доктор  технічних  наук,  професор,
завідувач кафедри морських технологій Національного університету кораблебудування імені
адмірала  Макарова;  Журавська  Ірина  Миколаївна,  доктор  технічних  наук,  професор,
професор  кафедри  комп’ютерної  інженерії  Чорноморського  національного  університету
імені Петра Могили
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Янчецький  Олександр  Віталійович,  третій/другий  помічник  капітана  в  компанії
Navigator GAS.  Назва дисертації:  “Вдосконалення методів попередження зіткнення суден
врахуванням  ефективності  їх  маневру  розходження”.  Шифр  та  назва  спеціальності –
05.22.13 – навігація та управління рухом. Спецрада Д 41.106.01 Національного університету
“Одеська  морська  академія”  (65029,  м.  Одеса,  вул.  Дідріхсона,  8;   тел.(048)793-16-72).
Науковий керівник: Бурмака Ігор Олексійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач
кафедри  управління  судном  Національного  університету  “Одеська  морська  академія”.
Офіційні  опоненти:  Журавська  Ірина  Миколаївна, доктор  технічних  наук,  професор,
професор  кафедри   комп’ютерної  інженерії  Чорноморського  національного  університету
імені Петра Могили; Товстокорий Олег Миколайович, кандидат технічних наук, доцент,
завідувач  кафедри  управління  судном  та  безпеки  життєдіяльності  на  морі  Херсонської
державної морської академії.

Петренко  Максим  Віталійович,  старший  викладач  кафедри  комп’ютерної
інженерії  Інституту  комп’ютерних  технологій  Відкритого  міжнародного  університету
розвитку  людини  «Україна».  Назва  дисертації:  «Методи  інтеграції  гетерогенних
бібліографічних  даних».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  01.05.03  –  Математичне  та
програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Спецрада К 26.139.03 Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна» (03115, м. Київ, вул. Львівська, 23,
тел. 044-409-27-69). Науковий керівник: Таланчук Петро Михайлович, доктор технічних
наук,  професор,  президент  Відкритого  міжнародного  університету  розвитку  людини
«Україна». Офіційні опоненти: Зеленський Кирило Харитонович, доктор технічних наук,
доцент, професор кафедри біомедичної кібернетики Національного технічного університету
України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського»;  Харченко
Олександр  Григорович,  кандидат  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету

Студенець  Сергій  Федорович,  заступник  завідувача  відділу «Формування
прецизійних елементів складнопрофільних виробів» Інституту надтвердих матеріалів iм. B.M.
Бакуля  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Підвищення  експлуатаційних  характеристик
різальних  протяжок  з  швидкорізальних  сталей  для  обробки  чавунних  деталей
модифікуванням  поверхневого  шару  безводневим іонним азотуванням».  Шифр  та  назва
спеціальності – 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Спецрада
Д 26.230.01  Інституту  надтвердих матеріалів  iм.  B.M. Бакуля НАН України (04074, м.
Київ-74, вул. Автозаводська, 2; тел. (044) 468-86-32). Науковий керівник: Шейкін Сергій
Євгенович, доктор технічних наук, завідувач відділу «Формування прецизійних елементів
складнопрофільних  виробів»  (Інститут  надтвердих  матеріалів  ім.  В.М.  Бакуля   НАН
України).  Офіційні  опоненти:  Антонюк  Віктор  Степанович,  доктор  технічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  «Виробництво  приладів»  Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  Будяк
Руслан  Володимирович,  кандидат  технічних  наук,  доцент,  директор  Відокремленого
структурного  підрозділу  "Технологічно-промисловий  фаховий  коледж  Вінницького
національного аграрного університету"

Непомящий Олександр Миколайович,  лаборант-технолог,  ТОВ «ЕЛЕМЕНТ» (м.
Одеса).  Назва  дисертації:  «Механізм  опору  морозному  руйнуванню  будівельних
конструкцій». Шифр та назва спеціальності – 05.23.05 –  будівельні матеріали та вироби.
Спецрада  Д 41.085.01  Одеської  державної  академії  будівництва  та  архітектури  (65029,
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел. +38-048-729-85-09). Науковий керівник: Вировой Валерій
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Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  Виробництва
будівельних  виробів  та  конструкцій  Одеської  державної  академії  будівництва  та
архітектури.  Офіційні  опоненти:  Нетеса  Микола  Іванович,  доктор  технічних  наук,
професор,  професор  кафедри  Будівельного  виробництва  та  геодезії Українського
державного університету науки і технології; Колохов Віктор Володимирович, кандидат
технічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  Технології  будівельних  матеріалів,  виробів  та
конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Прядко  Олександр  Ігорович,  викладач кафедри  теплотехніки Херсонської  філії
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.  Назва дисертації:
"Підвищення  ефективності  кондиціювання  повітря  на  вході  газотурбінної  установки
акумуляцією холоду".  Шифр та назва спеціальності :  05.05.14 – холодильна, вакуумна та
компресорна техніка, системи кондиціювання. Спецрада Д 41.088.03 Одеської національної
академії  харчових  технологій  (65039,  м.  Одеса,  вул.  Канатна,  112;  тел.  (048)  7253284).
Науковий керівник: Радченко Андрій Миколайович, кандидат  тех. наук, доцент, доцент
кафедри  кондиціювання  та  рефрижерації  Національного  університету  кораблебудування
імені  адмірала  Макарова  .  Офіційні  опоненти: Тітлов  Олександр  Сергійович,  доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  нафтогазових  технологій,  інженерії  та
теплоенергетики  Одеської  національної  академії  харчових  технологій;  Потапов
Володимир  Олексійович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
енергетичного  машинобудування,  інженерних  та  фізико-математичних  дисциплін
Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Абдуллах  Нашван  Махмуд  Табіт,  тимчасово  не  працює. Назва  дисертації:
«Тепломасообмін  та  гідродинаміка  в  газорідинних  дисперсних  середовищах».  Шифр  та
назва  спеціальності  -  05.14.06  –  технічна  теплофізика  та  промислова  теплоенергетика.
Спецрада Д 41.088.03  Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса,
вул.  Канатна,  112;  тел.  (048)  7253284). Науковий  керівник:  Павленко  Анатолій
Михайлович, доктор  технічних  наук,  професор,  професор кафедри  будівництва  та
енергоефективних  споруд  Івано-Франківського  національного  технічного  університету
нафти і газу. Офіційні опоненти:  Бошкова Ірина Леонідівна, доктор тех. наук, професор,
професор  кафедри   нафтогазових  технологій,  інженерії  та  теплоенергетики Одеської
національної академії харчових технологій МОН України; Гончарук Світлана Михайлівна,
кандидат  технічних  наук, провідний науковий співробітник  відділу теплофізичних  основ
енергоощадних  технологій   Інституту  технічної  теплофізики  Національної  академії  наук
України

Герасименко  В’ячеслав  Панасович,  старший  викладач  кафедри
електроенергетики,  електротехніки  та  електромеханіки  Відокремленого  підрозділу
Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України  «Ніжинський
агротехнічний  інститут».  Назва  дисертації:  «Підвищення  надійності  захисту  та
попередження появи небезпечних струмів витоку в системах електроживлення напругою
0,38 кВ». Шифр та назва спеціальності: 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».
Спецрада  Д 26.004.07  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник:
Козирський Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
електропостачання  імені  професора  В. М. Синькова  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Мазуренко  Леонід
Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу електромеханічних систем
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Інституту  електродинаміки  НАН  України;  Курашкін  Сергій  Федорович,  кандидат
технічних наук, доцент, доцент кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора
В. В. Овчарова  Таврійського  державного  агротехнологічного  університету  імені  Дмитра
Моторного

Лялик  Анастасія  Олександрівна,  асистент  кафедри  харчової  біотехнології  
і  хімії  Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Назва
дисертації:  «Біотехнологічні  аспекти  виготовлення  сирів  з  підвищеним вмістом Омега-3
жирних  кислот».  Шифр  та  назва  спеціальності:  03.00.20  «Біотехнологія».  Спецрада
К 26.004.22  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України
(03041,  м. Київ,  вул. Героїв  Оборони,  15;  тел.:  (044)  527-82-28).  Науковий  керівник:
Покотило  Олег  Степанович,  доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
харчової  біотехнології  
і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Офіційні
опоненти:  Циганков Сергій Петрович,  доктор технічних наук,   заступник  директора з
наукової роботи, завідувач відділу переробки поновлюваної сировини та альтернативних
палив Державної  установи «Інститут харчової  біотехнології  та  геноміки НАН України»;
Боднарчук  Оксана  Василівна,  доктор  технічних  наук,  завідувач  відділу  аналітичних
досліджень та якості харчової продукції Інституту продовольчих ресурсів НААН.

Артабаєв Юрій Зуберович, начальник науково-дослідного відділу розвитку засобів
радіоелектронної  боротьби  Центрального  науково-дослідного  інституту  озброєння  та
військової  техніки  Збройних  Сил  України.  Назва  дисертації:  «Методика  підвищення
точності  комплексованих  навігаційних  систем  на  основі  прогнозуючих  моделей  з
використанням  генетичних  алгоритмів».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  01.05.03  –
Математичне  та  програмне  забезпечення  обчислювальних  машин  і  систем.  Спецрада
К 26.139.03  Відкритого  міжнародного  університету  розвитку  людини  «Україна»  (03115,
м. Київ,  вул. Львівська,  23,  тел.  (044) 409-27-69).  Науковий керівник:  Самарай Валерій
Петрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту
комп’ютерних  технологій  Відкритого  міжнародного  університету  розвитку  людини
«Україна». Офіційні опоненти: Сова Олег Ярославович, доктор технічних наук, старший
науковий  співробітник,  начальник  кафедри  «Автоматизованих  систем  управління»
Військового  інституту  телекомунікацій  та  інформатизації  імені  Героїв  Крут;  Головач
Сергій  Володимирович,  кандидат  технічних  наук,  Головний  конструктор  напрямку
гіроскопи та навігаційні системи Акціонерного товариства «Елміз».

Золотарьов  Андрій  Петрович,  науковий  співробітник  відділу  годівлі,  фізіології
живлення  сільськогосподарських  тварин  та  кормовиробництва,  Інститут  тваринництва
НААН. Назва дисертації:  «Продуктивність і  якість молока корів за різних технологій їх
утримання та годівлі». Шифр та назва спеціальності – 06.02.04 – технологія виробництва
продуктів  тваринництва.  Спецрада  Д  65.356.01  Інституту  тваринництва  НААН  (вул.
Тваринників,  1-А,  м.  Харків,  Харківська  обл.,  61026;  тел.  (057)  740-33-03).  Науковий
керівник:  Піскун  Віктор  Іванович, доктор  сільськогосподарських  наук,  завідувач
лабораторії  технологій  у  скотарстві  Інституту  тваринництва  НААН.  Офіційні  опоненти:
Козир Володимир Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор,  головний
науковий співробітник лабораторії тваринництва ДУ «Інститут зернових культур НААН»;
Васильєва Юлія Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук,  доцент,  доцент
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кафедри  технології  виробництва  та  стандартизації  продукції  тваринництва  Державного
біотехнологічного університету

Андрієнко  Віктор Валентинович,  науковий співробітник  лабораторії  селекції  та
генетики соняшнику,  Інститут  рослинництва  ім.  В.  Я.  Юр’єва  НААН.  Назва  дисертації:
“Добір  батьківських  компонентів  за  комбінаційною  здатністю  в  селекції  соняшнику  на
гетерозис”.  Шифр та назва спеціальності  – 06.01.05 – селекція і насінництво.  Спецрада Д
64.366.01  Інституту  рослинництва  ім.  В.  Я.  Юр’єва  НААН (61060,  м.  Харків,  проспект
Московський, 142; тел.(057) 392-11-87, (098) 949-45-24).  Науковий керівник:  Коломацька
Валерія  Павлівна,  доктор  сільськогосподарських  наук,  заступник  директора  з  наукової
роботи Інституту  рослинництва  ім.  В.  Я.  Юр’єва  НААН.  Офіційні  опоненти: Черчель
Владислав Юрійович, доктор сільськогосподарських наук,  директор Державної установи
Інститут  зернових  культур  НААН;  Криворученко  Роман  Володимирович,  кандидат
сільськогосподарських  наук,  доцент,  доцент  кафедри  генетики,  селекції  та  насінництва
Державного біотехнологічного університету МОН України

Ярута  Ольга  Якимівна, молодший  науковий  співробітник  лабораторії  квітково-
декоративних  та  лікарських  культур  Інституту  садівництва  НААН.  Назва  дисертації:
«Оптимізація елементів технології вирощування беладони звичайної (Atropa belladonna L.)
для культивування в умовах Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 –
рослинництво.  Спецрада Д 27.361.01  ННЦ  «Інститут  землеробства  НААН» (08162,  смт.
Чабани  Києво-Святошинського  р-ну  Київської  обл.,  тел.  (044) 526-23-27).  Науковий
керівник: Рудник-Іващенко  Ольга  Іванівна,  доктор  сільськогосподарських  наук,
головний  науковий співробітник лабораторії квітково-декоративних та лікарських культур
Інституту садівництва НААН. Офіційні опоненти: Рахметов Джамал Бахлулович, доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  заступник  директора  з  наукової  роботи
(інноваційний розвиток),  завідувач відділу культурної  флори Національного ботанічного
саду  ім.  М.М.  Гришка  НАН  України;  Голодна  Антоніна  Василівна,  доктор
сільськогосподарських  наук,  головний  науковий  співробітник  відділу  технологій
зернобобових, круп’яних і олійних культур ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Полєва Ірина Олександрівна, молодший науковий співробітник лабораторії оцінки
якості кормів та продуктів тваринного походження, Інститут тваринництва НААН. Назва
дисертації:  «Продуктивні  ознаки  та  технологічні  властивості  молока  корів  української
чорно-рябої  молочної  породи  з  різними  генотипами  капа-казеїну».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  06.02.04 – технологія  виробництва продуктів  тваринництва.  Спецрада  Д
65.356.01  Інституту  тваринництва  НААН (вул.  Тваринників,  1-А,  м.  Харків,  Харківська
обл.,  61026;  тел.  (057)  740-33-03).  Науковий  керівник:  Корх  Ігор  Володимирович,
кандидат  сільськогосподарських  наук,  старший науковий співробітник,  Вчений  секретар
Інституту тваринництва НААН. Офіційні опоненти: Піщан Станіслав Григорович, доктор
сільськогосподарських наук, професор, декан біотехнологічного факультету Дніпровського
державного аграрно-економічного університету;  Прудніков Василь Григорович, доктор
сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри виробництва та стандартизації
продукції тваринництва Державного біотехнологічного університету.

Кателевський  Валерій  Миколайович,  молодший  науковий  співробітник
лабораторії селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур Інституту
біоенергетичних культур і  цукрових буряків  НААН України,  м.  Київ. Назва дисертації:
«Удосконалення  елементів  технології  вирощування  міскантусу  гігантського
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«Miscanthus giganteus»  для  виробництва  твердого  біопалива  в  Лісостепу  України»
Шифр та назва спеціальності: 06.01.09 –  рослинництво.  Спецрада:  Д  26.360.01 Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України
(03110,  м.  Київ,  вул.  Клінічна,  25,  тел.  (044)  275-50-00.  Науковий  керівник:  Гументик
Михайло  Ярославович, доктор  сільськогосподарських  наук,  старший  науковий
співробітник,  завідуючий  лабораторії  селекції  і  технологій  вирощування  деревних
біоенергетичних  культур  Інституту  біоенергетичних  культур  і  цукрових  буряків  НААН
України.  Офіційні  опоненти:  Карпук  Леся  Михайлівна, доктор  сільськогосподарських
наук,  професор,  професор  кафедри  землеробства,  агрохімії  та  ґрунтознавства
Білоцерківського національного аграрного університету МОН України; Коваленко Віталій
Петрович, доктор  сільськогосподарських  наук, доцент, професор  кафедри
кормовиробництва,  меліорації  і  метеорології Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України МОН України. 

Подзерей  Роман  Вікторович,  викладач  кафедри  хімії,  екології  та  методики  
їх  навчання  Уманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини.  
Назва дисертації: «Наукове обґрунтування виробництва органічної продукції рослинництва 
з  урахуванням агрокліматичних умов регіону (на прикладі  Черкаської  області)».  Шифр  
та  назва  спеціальності:  03.00.16  «Екологія».  Спецрада  Д 26.004.15  Національного
університету біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15;
тел.:  (044)  527-82-28).  Науковий  керівник:  Макаренко  Наталія  Анатоліївна,  доктор
сільськогосподарських  наук,  професор,  професор  кафедри  екології  агросфери  та
екологічного  контролю  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України.  Офіційні  опоненти:  Грабовський  Микола  Борисович,  доктор  сільсько-
господарських  наук,  професор,  завідувач кафедри технологій  у рослинництві  та захисту
рослин Білоцерківського національного аграрного університету; Палапа Надія Василівна,
доктор  сільськогосподарських  наук,  старший  науковий  співробітник,  завідувач  сектору
розвитку  сільських  територій  відділу  економіки  природокористування  в  агросфері
Інституту агроекології і природокористування НААН.

Мясникова  Анастасія  Сергіївна, фізична  особа-підприємець.  Назва  дисертації:
«Муніципальні  органи влади міста  Харкова (1871 – грудень 1919 рр.)».  Шифр та  назва
спеціальності  –  07.00.01  –  історія  України.  Спецрада  Д 08.051.14  Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна,  72; тел.
(056)374-98-00). Науковий керівник: Чернікова Інна Володимирівна, кандидат історичних
наук,  доцент,  доцент кафедри історії  України Харківського національного педагогічного
університету імені  Г.  С. Сковороди. Офіційні  опоненти:  Нікітін Юрій Олександрович,
доктор  історичних  наук,  доцент,  професор  кафедри соціально-гуманітарної  освіти
Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
Двуреченська Олександра Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Брайлян  Єгор  Сергійович,  викладач  кафедри  загальної  історії,  правознавства  і
методик  навчання  Університету  Григорія  Сковороди  в  Переяславі.  Назва  дисертації:
«Колоніальна і постколоніальна політика Великої Британії в Карибському басейні (1930-ті
–  1983  рр.)».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  07.00.02  –  всесвітня  історія.
Спецрада Д 26.001.01 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН
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України  (01601,  м. Київ,  вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий
керівник:  Машевський  Олег  Петрович,  доктор історичних наук,  професор,  завідувач
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету
імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Грубінко  Андрій  Васильович,  доктор
історичних  наук,  професор,  професор  кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права
Західноукраїнського  національного  університету;  Садикова  Вікторія  Вікторівна,
кандидат історичних наук, старший викладач кафедри військово-гуманітарних дисциплін
Військового інституту телекомунікацій та інформації імені Героїв Крут

Ісаєнко Ольга  Михайлівна,  Комунальний  заклад  «Маріупольський  міський  ліцей
Маріупольської міської ради Донецької області», учитель історії та громадянської освіти.
Назва  дисертації:  «Постать  гетьмана  Петра  Конашевича  Сагайдачного  в  історіографії».
Шифр та  назва  спеціальності  –  07.00.06  –  історіографія,  джерелознавство  та  спеціальні
історичні  дисципліни.  Спецрада Д 17.051.01 Запорізького національного університету
(69600,  м. Запоріжжя,  вул.  Жуковського,  66;  тел. (061)764-45-46).  Науковий  керівник:
Романцов  Володимир  Миколайович,  доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  історичних  дисциплін  (Маріупольський  державний  університет). Офіційні
опоненти:  Константінова  Вікторія  Миколаївна, доктор  історичних  наук,  професор,
професор кафедри історії та філософії (Бердянський державний педагогічний університет),
Маслак  Володимир  Іванович,  доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
гуманітарних наук, культури і мистецтва (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського).

Атаманюк Олександр Олександрович,  доцент кафедри арт-менеджменту та  івент
технологій Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної Академії
керівних кадрів культури і мистецтв. Назва дисертації: «Управління розвитком підприємств
та організацій соціокультурної сфери сільських територій на засадах контролінгу». Шифр
та назва  спеціальності  –  08.00.04 – економіка  та управління підприємствами (за  видами
економічної  діяльності).  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 керівник: Шморгун Леонід
Григорович, доктор економічних наук,  професор, професор кафедри арт-менеджменту та
івент-технологій  Національної  академії  керівних  кадрів  культури  і  мистецтв.  Офіційні
опоненти:  Ніценко Віталій  Сергійович,  доктор економічних  наук,  професор,  професор
кафедри обліку та оподаткування Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний
заклад  «Міжрегіональна  академія  управління  персоналом»;  Туболець  Ірина  Іванівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової
політики Університету митної справи та фінансів.

Бібик Юлія Миколаївна,  завідувач відділу економічних досліджень та визначення
вартості дорожніх робіт, Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний
інститут імені  М. П.  Шульгіна».  Назва  дисертації:  «Концептуальні  засади реформування
ціноутворення на підприємствах дорожнього господарства». Шифр та назва спеціальності –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада Д 26.059.04 Національного транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М.
Омеляновича-Павленка,  1;  тел.(044-280-54-09).  Науковий  керівник:  Концева  Валентина
Володимирівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку
і  аудиту  Національного  транспортного  університету.  Офіційні  опоненти: Хоменко  Інна
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Олександрівна, доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  теоретичної  та
прикладної  економіки  Національного  університету  «Чернігівська  політехніка»;  Цифра
Тетяна  Юріївна,  кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  економіки
будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

Бескупська Олена Володимирівна,  генеральний директор ТОВ «Кусто Трейдинг і
Логістика». Назва  дисертації:  «Управління  еколого-економічною  діяльністю  підприємств
олійно-жирової  промисловості».  Шифр та назва  спеціальності  –  08.00.04 – економіка та
управління   підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада:  Д 05.854.03
Вінницький національний аграрний університет (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел.
(0432) 460003). Науковий керівник: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук,
доцент,  виконуюча  обов’язки  завідувача  кафедри  аналізу  та  аудиту  Вінницького
національного  аграрного  університету.  Офіційні  опоненти:  Запша Галина  Миколаївна,
доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  Одеського
національного  аграрного  університету;  Попов  Микола  Олексійович,  кандидат
економічних  наук,  доцент  кафедри  менеджменту  інноваційного  підприємництва  та
міжнародних економічних відносин  Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут».

Гнатюк Олексій Петрович, старший викладач кафедри економіки, фінансів, обліку,
математичних  та  інформаційних  дисциплін  Черкаської  філії  Приватного  вищого
навчального  закладу  «Європейський  університет».  Назва  дисертації:  «Управління
економіко-екологічною безпекою підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 –
економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада
Д 26.063.01 Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» (03115,
м. Київ,  бул. Академіка  Вернадського,  16-в;  тел.  (044)  423-00-72).  Науковий  керівник:
Шпильова  Віра  Олексіївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
економіки,  фінансів,  обліку,  математичних  та  інформаційних  дисциплін  Черкаської  філії
Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». Офіційні опоненти:
Нестерчук Юлія Олександрівна,  доктор економічних наук, професор,  декан факультету
економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва; Кравчик
Юрій  Васильович,  кандидат  економічних  наук,  начальник  відділу  інтелектуальної
власності та трансферу технологій, старший викладач кафедри економіки, менеджменту та
адміністрування Хмельницького національного університету.

Горобінська  Ірина  Владиславівна,  старший  викладач  кафедри  фінансів,  обліку  і
аудиту Національного транспортного університету. Назва дисертації: «Механізм управління
економічним розвитком автотранспортного підприємства». Шифр та назва спеціальності –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада Д 26.059.04 Національного транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М.
Омеляновича-Павленка,  1;  тел.(044-280-54-09).  Науковий  керівник:  Волинець  Людмила
Миколаївна,  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного права та
логістики  Національного  транспортного  університету.  Офіційні  опоненти:  Карпенко
Оксана Олександрівна, доктор економічних наук, професор, перший проректор Закладу
вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»;
Огневий Віталій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри автомобілів
та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету.
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Гура  Світлана  Миколаївна,  молодший  науковий  співробітник  науково-дослідної
частини  Національного  авіаційного  університету.  Назва  дисертації:  «Інституціонально-
економічні  механізми  регулювання  розвитку  авіаційного  транспорту».  Шифр  та  назва
спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада
Д 26.062.02  Національного  авіаційного  університету  (03058,  м.  Київ,  пр.  Любомира
Гузара. 1, тел. (044) 406-77-39, (044) 406-76-51). Науковий керівник: Смерічевський Сергій
Францович,  доктор економічних наук,  професор,  декан факультету економіки та бізнес-
адміністрування  Національного  авіаційного  університету.  Офіційні  опоненти:  Мінакова
Світлана  Миколаївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу;  Кривов’язюк Ігор Володимирович,  кандидат економічних наук, професор,
професор  кафедри  підприємництва,  торгівлі  та  логістики  Луцького  національного
технічного університету.

Кітріш Катерина Юріївна, провідний інженер ПрАТ «АЗОВСТАЛЬ» (м. Маріуполь).
Назва  дисертації:  «Стратегічне  управління  сталістю  ланцюгів  постачань  промислових
підприємств»  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 11.151.01
Інституту економіки промисловості НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел.
(044)200-55-71). Науковий керівник:  Лях Олександр Віталійович, кандидат економічних
наук,  старший науковий співробітник,  провідний науковий співробітник відділу проблем
перспективного  розвитку  паливно-енергетичного  комплексу  Інституту  економіки
промисловості  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Григорак  Марія  Юріївна,  доктор
економічних  наук,  доцент,  старший  науковий  співробітник  відділу  методів  негладкої
оптимізації  Інституту  кібернетики  НАН  України  (м.  Київ);  Омельченко  Володимир
Якович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  менеджменту
Маріупольського державного університету.

Карпін  Сергій  Іванович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:  «Забезпечення
системи управління у агропромисловому комплексі в умовах глобальних викликів». 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 керівник:  Мельник Юрій
Миколайович,  доктор  економічних  наук,  професор,  директор Навчально-наукового
інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна Одеської національної
академії харчових технологій. Офіційні опоненти: Радченко Олександр Петрович, доктор
економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  менеджменту  та  інновацій  Одеського
національного  університету  імені  І.  І.  Мечникова  Міністерства  освіти  і  науки  України;
Головченко  Оксана  Юріївна,  кандидат  економічних  наук,  головний  спеціаліст  відділу
іноземних судів Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України.

Козлов Дмитро Валерійович,  голова «Представництво «Шнеебергер Холдінг  АГ».
Назва  дисертації:  «Обґрунтування  економічного  інструментарію  сталого  розвитку
підприємства машинобудівної галузі». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка
та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності).  Спецрада Д 55.051.01
Сумського  державного  університету  (40021,  м. Суми,  вул.  Римського-Корсакова,  2;  тел.
+380542687844.  Науковий  керівник:  Деревʼянко  Юрій  Миколайович,  кандидат
економічних  наук,  доцент,  доцент кафедри  економіки,  підприємництва  та  бізнес-
адміністрування  Сумського  державного  університету.  Офіційні  опоненти:  Педченко
Наталія  Сергіївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  перший  проректор  Вищого
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навчального  закладу  Укоопспілки  «Полтавський  університет  економіки  і  торгівлі»;
Поліщук Євгенія  Анатоліївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
корпоративних фінансів і контролінгу Державного вищого навчального закладу «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Коломієць  Ганна  Богданівна,  старший  викладач  кафедри  фінансів  імені  Віктора
Федосова Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Податкове планування у контексті
узгодження суспільних та приватних інтересів». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 –
гроші,  фінанси і  кредит.  Спецрада Д 26.006.04 Державного  вищого  навчального  закладу
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м. Київ,
проспект Перемоги, 54/1; тел.: (044) 371-62-84). Науковий керівник:  Хлівний Володимир
Кирилович,  кандидат  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фінансів  імені
Віктора  Федосова  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти:  Варналій Захарій
Степанович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Тучак  Тетяна  Володимирівна,
кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  податкової  політики  Університету
державної фіскальної служби України Міністерства фінансів України (м. Ірпінь).

Ляшук  Катерина  Петрівна,  директор  Хмельницького  кооперативного фахового
коледжу  Хмельницького  кооперативного  торговельно-економічного  інституту.  Назва
дисертації: «Управління соціальною відповідальністю торговельних підприємств». Шифр та
назва  спеціальності  –  08.00.04   економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами
економічної  діяльності).  Спецрада  Д 35.840.01  Львівського  торговельно-економічного
університету  (79005,  м.  Львів,  вул.  М.  Туган-Барановського,  10,  тел.  (032)275-65-50).
Науковий керівник: Трут Ольга Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри  менеджменту  Львівського  торговельно-економічного  університету.  Офіційні
опоненти:  Гарафонова  Ольга  Іванівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний
економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»;  Мазярко  Ірина  Сергіївна,  кандидат
економічних  наук,  начальник  відділу  стратегічного  розвитку,  інвестиційних  проєктів
Служби автомобільних доріг у Львівській області

Молчанова  Катерина  Михайлівна,  старший  викладач  кафедри  логістики
Національного авіаційного університету (м. Київ). Назва дисертації: «Механізм управління
взаємодією авіапідприємств в умовах цифрової економіки». Шифр та назва спеціальності –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості  НАН України
(03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044)200-55-71). Науковий керівник:  Григорак
Марія Юріївна, доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу
методів  негладкої  оптимізації  Інституту  кібернетики  НАН  України  (м.  Київ).  Офіційні
опоненти: Вишневський  Олександр  Сергійович,  доктор  економічних  наук,  провідний
науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва
Інституту  економіки  промисловості  НАН  України;  Гуцалюк  Олексій  Миколайович,
доктор економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної діяльності Приватного
закладу вищої освіти «Міжнародний європейський університет» (м. Київ).
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Обнявко  Тетяна  Севастьянівна,  старший  викладач  кафедри  права  та  соціально-
економічних відносин Кіровоградського інституту розвитку людини Вищого навчального
закладу  «Відкритий  міжнародний  університет  розвитку  людини  «Україна»  (м.
Кропивницький).  Назва  дисертації:  «Організаційно-економічне  регулювання  екологізації
підприємств оборонно-промислового комплексу України». Шифр та назва спеціальності –
08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спеціалізована вчена рада
Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості  НАН України (03057,  м. Київ,  вул. Марії
Капніст,  2;  тел.: (044)200-55-71).  Науковий  керівник:  Гуцалюк  Олексій  Миколайович,
доктор економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної діяльності Приватного
закладу  вищої  освіти  «Міжнародний  європейський  університет»  (м.  Київ).  Офіційні
опоненти: Шматько Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор
кафедри  менеджменту  інноваційного  підприємництва  та  міжнародних  економічних
відносин  Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»;
Гаврилова  Наталія  Валеріївна, кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
фінансів,  банківської  справи  та  страхування  Центральноукраїнського  національного
технічного університету (м. Кропивницький).

Осадчук Наталія  Володимирівна, старший  викладач  кафедри фінансів,  обліку  та
економічної  безпеки  Уманського  державного  педагогічного  університету  імені  Павла
Тичини. Назва дисертації: «Управління сталим розвитком регіону в умовах децентралізації
(на матеріалах центральних областей України)». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 –
розвиток  продуктивних  сил  і  регіональна  економіка.  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
керівник: Чирва  Ольга  Григорівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри  маркетингу,  менеджменту  та  управління  бізнесом  Уманського  державного
педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини.  Офіційні  опоненти:  Приходько
Володимир  Панасович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
міжнародних  економічних  відносин  Державного  вищого  навчального  закладу
«Ужгородський  національний  університет»;  Іртищева  Інна  Олександрівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  та  інноваційної
діяльності, професор кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова.

Соріна  Оксана  Олександрівна,  старший  викладач  кафедри  менеджменту
Національного університету «Запорізька політехніка». Назва дисертації: «Стратегія сталого
розвитку машинобудівних підприємств». Шифр і назва спеціальності – 08.00.04 – економіка
та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності).  Спецрада Д 17.127.01
Класичного  приватного  університету  (69002,  м.  Запоріжжя,  вул.  Жуковського,  70-б,  тел.
(061)  228-07-79).  Науковий  керівник:  Корольков  Владислав  Васильович,  кандидат
економічних  наук,  доцент,  декан  факультету  економіки  та  управління  Національного
університету «Запорізька політехніка». Офіційні опоненти: Масленніков Євген Іванович,
доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  менеджменту  та  інновацій
Одеського  національного  університету  імені  І. І. Мечникова; Череп  Алла  Василівна,
доктор  економічних  наук,  професор,  декан  економічного  факультету  Запорізького
національного університету.
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Чепіжко Олена Володимирівна, інженер-програміст 1 категорії навчально-наукового
інституту  механічної  інженерії  і  транспорту  Національного  технічного  університету
«Харківський  політехнічний  інститут».  Назва  дисертації:  «Управління
конкурентоспроможністю промислового підприємства в умовах невизначеності». 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
керівник:  Посохов  Ігор  Михайлович, доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри  менеджменту  інноваційного  підприємництва  та  міжнародних  економічних
відносин  Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут».
Офіційні  опоненти:  Хоменко Інна Олександрівна,  доктор економічних наук,  професор,
професор  кафедри  теоретичної  та  прикладної  економіки Національного  університету
«Чернігівська  політехніка»,  Дикань  Володимир  Леонідович,  доктор  економічних  наук,
професор, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом
Українського державного університету залізничного транспорту.

Шпатакова  Оксана  Леонідівна,  доцент  кафедри  фінансів,  обліку  та  маркетингу
Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва
та  архітектури»  (м.  Дніпро).  Назва  дисертації:  «Формування  екологічної  стратегії
будівельного  підприємства».  Шифр  і  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та
управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 17.127.01
Класичного  приватного  університету  (69002,  м.  Запоріжжя,  вул.  Жуковського,  70-б,  тел.
(061)  228-07-79).  Науковий  керівник:  Кононова  Олександра  Євгеніївна,  кандидат
економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  фінансів,  обліку  та  маркетингу  Державного
вищого  навчального  закладу  «Придніпровська  державна  академія  будівництва  та
архітектури»  (м.  Дніпро).  Офіційні  опоненти: Ліпич  Любов  Григорівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  підприємництва,  торгівлі  та  логістики
Луцького  національного  технічного  університету;  Ткаченко  Алла  Михайлівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  підприємництва,  торгівлі  та  біржової
діяльності Національного університету «Запорізька політехніка»

Браславець  Олексій  Юрійович,  старший  викладач  кафедри  фінансів,  обліку  та
фундаментальних  економічних  дисциплін  Вищого  навчального  закладу  «Національна
академія управління». Назва дисертації: «Державне регулювання економічними інтересами
учасників  податкового  процесу  в  національному  господарстві».  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  керівник:  Штулер  Ірина
Юріївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  перший  проректор  Вищого  навчального
закладу  «Національна  академія  управління».  Офіційні  опоненти:  Костинець  Юлія
Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  маркетингу  та
комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну; Ус
Іван  Васильович,  кандидат  економічних  наук,  головний  консультант  відділу  нових
викликів  центру  зовнішньополітичних  досліджень  Національного інституту стратегічних
досліджень

Сотченко  Євген  Валерійович, тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Трансформація  технологій  міжнародних  розрахунків  в  умовах  діджиталізації  світової
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економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні  відносини.  Спецрада  Д 08.893.01  Університету  митної  справи  та  фінансів
(49000,  м.  Дніпро,  вул.  В. Вернадського,  2/4,  тел.  (056)  745-55-96).  Науковий  керівник:
Якубовський Сергій Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
світового  господарства  і  міжнародних  економічних  відносин  Одеського  національного
університету імені І. І. Мечникова. Офіційні опоненти: Петрушенко Юрій Миколайович,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Сумського державного університету; Сазонець Ольга Миколаївна,  доктор економічних
наук,  професор,  професор  кафедри  транспортних  технологій  та  міжнародної  логістики
Університету митної справи та фінансів.

Шрам  Олег  Олегович, директор  ТОВ  «Синердживан».  Назва  дисертації:
«Корпоративне управління стратегічними компетенціями акціонерного товариства». Шифр
та назва  спеціальності  –  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  керівник:
Попов Олександр Євгенійович,  доктор економічних наук, професор, професор кафедри
менеджменту  фізичної  культури  Харківської  державної  академії  фізичної  культури.
Офіційні опоненти: Шматько Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор,
професор  кафедри  менеджменту  інноваційного  підприємництва  та  міжнародних
економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут»; Волошко  Наталія  Олексіївна, кандидат  економічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри  економіки  та  управління  національним  господарством  Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара

Колесник Елеонора Олександрівна, касир ФОП «Марченко Р.В.» (м. Дніпро). Назва
дисертації:  «Управління  конкурентоспроможністю  металургійних  підприємств  в  умовах
ESG-інтеграції».  Шифр  і  назва  спеціальності  –  08.00.04  –  економіка  та  управління
підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 17.127.01  Класичного
приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-
79). Науковий керівник: Ткаченко Алла Михайлівна, доктор економічних наук, професор,
завідувач  кафедри  підприємництва,  торгівлі  та  біржової  діяльності  Національного
університету  «Запорізька  політехніка».  Офіційні  опоненти: Фролова  Лариса
Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва і
торгівлі Державний університет «Одеська політехніка»;  Іванова Марина Іллівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри менеджменту  Національного  технічного
університету «Дніпровська політехніка».

Тимошенко  Андрій  Володимирович,  головний  державний  інспектор  відділу
оперативного  реагування  №2  (Аеропорт  Бориспіль)  управління  протидії  митним
правопорушенням  та  контрабанді  Київської  митниці  Державної  митної  служби України.
Назва дисертації: «Протидія контрабанді у забезпеченні економічної безпеки підприємств».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  21.04.02  –  економічна  безпека  суб’єктів  господарської
діяльності. Спецрада Д 26.130.01 Вищого навчального закладу «Університет економіки та
права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32; т. 455-56-90). Науковий керівник: Мігус
Ірина  Петрівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  управління
фінансово-економічною  безпекою,  проректор  з  наукової  роботи  Вищого  навчального
закладу  «Університет  економіки  та  права  «КРОК».  Офіційні  опоненти:  Живко  Зінаїда
Богданівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  менеджменту
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Львівського  державного  університету  внутрішніх  справ  Міністерства  внутрішніх  справ
України;  Шемаєва Людмила Григорівна,  доктор економічних наук, професор, головний
консультант  відділу  економічної  стратегії  Національного  інституту  стратегічних
досліджень.

Мережко  Володимир  Миколайович,  директор  Департаменту  міжнародного
співробітництва та  регіонального  розвитку Вінницької  обласної  державної  адміністрації.
Назва  дисертації:  «Формування  фінансово-економічного  потенціалу  у  розвитку  ЗЕД
підприємств за умов євроінтеграції». 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  керівник:  Нижник  Віктор  Михайлович,  доктор
економічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-педагогічної  роботи  Хмельницького
національного  університету.  Офіційні  опоненти:  Кузнецова  Інна  Олексіївна,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  організацій  Одеського
національного  економічного  університету;  Подольчак  Назар  Юрійович,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  адміністративного  та  фінансового
менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Коробенко Роман Іванович,  начальник відділу аналізу  грошово-кредитного  ринку
Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України.
Назва дисертації:  «Формування економічного потенціалу сільських територій».  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 керівник:
Терещенко Віктор Кирилович,  доктор економічних наук,  професор,  професор кафедри
економіки  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України.
Офіційні  опоненти:  Лісовий  Андрій  Васильович,  доктор  економічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  аудиту  та  економічного  аналізу  Університету  державної  фіскальної
служби  України  Міністерства  фінансів  України;  Залізко  Василь  Дмитрович,  доктор
економічних наук, професор, науковий співробітник Науково-дослідної частини Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Коннова  Ніна  Олексіївна, старший  викладач  кафедри  міжнародних  відносин,
політичних  наук  і  практичної  філософії  Харківського  національного  економічного
університету  імені  Семена  Кузнеця.  Назва  дисертації:  «Семіотика  фінансів  у  культурі:
філософсько-антропологічний аналіз». Шифр та назва спеціальності 09.00.04 – філософська
антропологія,  філософія  культури.  Спецрада  К  26.053.13  Національного  педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08).
Науковий  керівник:  Кузь  Олег  Миколайович, доктор  філософських  наук,  професор,
завідувач  кафедри  міжнародних  відносин,  політичних  наук  і  практичної  філософії
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Офіційний
опонент: Глушко  Тетяна  Петрівна,  доктор  філософських  наук,  професор,  професор
кафедри  філософії  Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова;
Газнюк  Лідія  Михайлівна, доктор  філософських  наук,  професор,  завідувач  кафедри
гуманітарних наук  Харківської державної академії фізичної культури. 
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Чернігова  Тетяна  Леонідівна,  викладач  кафедри  фундаментальної  та  мовної
підготовки Національного фармацевтичного університету МОЗ України.  Назва дисертації:
«Філософсько-антропологічний вимір творчої спадщини М. Метерлінка»». Шифр та назва
спеціальності  –  09.00.04  –  філософська  антропологія,  філософія  культури.  Спецрада
Д 64.051.06  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  (61022,
м. Харків,  майдан Свободи,  6;  тел. (057)  707-52-71).  Науковий керівник:  Білик Ярослав
Михайлович,  доктор філософських наук, професор, професор кафедри теорії  культури і
філософії  науки  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна МОН
України. Офіційні опоненти: Лисенкова Владлена Віталіївна, доктор філософських наук,
доцент,  доцент  кафедри  гуманітаристики  та  мистецтвознавства  Харківської  державної
академії  культури  Міністерства  культури  України,  м. Харків;  Пилипенко  Світлана
Григорівна,  кандидат  філософських  наук,  доцент,  доцент  кафедри  ЮНЕСКО  та
соціального захисту Державного біотехнологічного університету МОН України, м. Харків. 

Секісов  Валерій  Юрійович,  викладач  кафедри  богослов’я  Євангельського
теологічного  університету.  Назва  дисертації:  «Політична  теологія  Стенлі  Гауерваса:
критичний  аналіз».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  09.00.14  –  богослов’я.  Спецрада  Д
26.053.21  Національного  педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова
(01601, м.Київ,  вул. Пирогова,  9;  тел.:  234-11-08).  Науковий  керівник: Шкіль  Світлана
Олександрівна,  доктор  філософських  наук,  професор,  професор  кафедри  філософії  та
міжнародної  комунікації  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України.  Офіційні  опоненти: Кислий  Анатолій  Олександрович,  доктор  філософських
наук,  доцент,  професор  кафедри  філософії  та  культурології  Національного  університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; Бринов Віталій  Віталійович,
кандидат філософських наук, викладач Української євангельської семінарії.

Носач  Богдан  Олександрович, старший  оперуповноважений  департаменту
контррозвідки Служби безпеки України. Назва дисертації: «Цивілізаційний вимір збройних
конфліктів у глобалізованому суспільстві: соціально-філософський аналіз». Шифр та назва
спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Спецрада К 27.053.05
Університету Григорія Сковороди в Переяславі (08401, м. Переяслав, вул. Сухомлинського,
30;   тел.:  +38 (044)  293 11 10).  Науковий керівник: Герасимова Ельвіра Миколаївна,
доктор  філософських наук,  професор,  професор  кафедри  соціальної  філософії,  філософії
освіти  та  освітньої  політики  Національного  педагогічного  університету  імені
М.П.Драгоманова.  Офіційні  опоненти: Абрамов  Володимир  Іванович,  доктор
філософських  наук,  професор,  професор  кафедри  глобальної  та  національної  безпеки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Пода Тетяна Анатоліївна,
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного авіаційного
університету.

.

Кравець Тетяна Василівна, аспірантка Інституту філології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.  Назва дисертації:  «Гендерні стереотипи у сучасному
українському масмедійному дискурсі». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська
мова.  Спецрада  Д  26.173.01  Інституту  української  мови  НАН України  (01001,  Київ,
вул. Грушевського,  4;  тел.  (044)  279-18-85).  Науковий керівник  –  Дідківська  Людмила
Прокопівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  української  та
російської  мов  як  іноземних  Київського  національного  університету  імені  Тараса
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Шевченка. Офіційні опоненти: Сукаленко Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук,
професор кафедри журналістики, української словесності та культури Навчально-наукового
інституту гуманітарних наук Університету державної фіскальної  служби України;  Таран
Алла  Анатоліївна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри  українського
мовознавства  і  прикладної  лінгвістики  Черкаського  національного  університету  імені
Богдана Хмельницького. 

Левчук  Оксана  Іванівна,  директор  Ліцею  №  1  Зимноводівської  сільської  ради
Львівського району Львівської області. Назва дисертації: «Образ коня в системі зооморфної
символіки  українського  фольклору».  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. 239-46-30). Науковий керівник:
Гарасим  Ярослав  Іванович,  доктор філологічних наук,  професор,  професор  кафедри
української  фольклористики імені академіка Філарета Колесси філологічного факультету
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка. Офіційні  опоненти:
Янковська  Жанна  Олександрівна,  доктор філологічних наук,  професор,  професор
кафедри філософії та культурного менеджменту Навчально-наукового інституту соціально-
гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія»; Галайчук
Оксана  Володимирівна,  кандидат  філологічних  наук,  науковий  співробітник  відділу
україністики  Міжнародного  інституту  освіти,  культури  та  зв’язків  з  діаспорою
Національного університету «Львівська політехніка».

Волкова  Інна  Ігорівна,  помічник-консультант  народного  депутата  України,
Верховна  Рада  України.  Назва  дисертації: «Адміністративно-правовий  механізм  захисту
прав  дітей».  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
керівник: Осауленко  Світлана  Вікторівна,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  головний
науковий  співробітник  відділу  економіко-правових  досліджень  Приватної  установи
«Причорноморський  науково-дослідний  інститут  економіки  та  інновацій». Офіційні
опоненти: Пунда Олександр Олегович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри
права  Хмельницького  національного  університету;  Білак  Наталія  Ігорівна,  кандидат
юридичних наук, адвокат

Гриб Катерина Євгеніївна, вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої
щколи  №  63  м.  Львова.  Назва  дисертації: «Правове  регулювання  атестації  працівників
освіти».  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;  т. (032) 2603402).  Науковий керівник:
Стрепко Володимир Любомирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
соціального права Львівського національного університету імені  Івана Франка.  Офіційні
опоненти: Волинець Владислав Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, доцент
кафедри трудового права та права соціального забезпечення Інституту права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;  Бутинська Роксолана Ярославівна,
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кандидат юридичних наук,  старший викладач кафедри господарсько-правових дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ

Демчишак  Роман  Юрійович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Інформаційно-технічне  забезпечення  в  системі  криміналістичної  реєстрації».  Шифр  та
назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова  діяльність.  Спецрада  –  Д  35.051.03  Львівського  національного
університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; т. (032) 2603402).
Науковий керівник: Когутич Іван Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету
імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:  Журавель  Володимир  Андрійович, доктор
юридичних наук,  професор, Перший віцепрезидент Національної  академії  правових наук
України  (м.  Харків);  Біленчук  Петро  Дмитрович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,
професор  кафедри  кримінального  права  та  процесу  Київського  університету  права
Національної академії наук України

Лис Олена Георгіївна, народний депутат України, Верховна Рада України. Назва
дисертації: «Адміністративно-правове  регулювання  інклюзивної  освіти  у  закладах
дошкільної освіти 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 керівник: Ковбас Ігор Васильович, доктор юридичних наук, доцент, доцент
кафедри  публічного  права  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія
Федьковича.  Офіційні  опоненти: Дрозд  Олексій  Юрійович,  доктор  юридичних  наук,
професор,  провідний  науковий  співробітник  відділу  організації  наукової  діяльності  та
захисту  прав  інтелектуальної  власності  Національної   академії  внутрішніх  справ;  Куц
Андрій  В’ячеславович,  кандидат  юридичних  наук,  віце-президент  Запорізької  торгово-
промислової палати

Вишневський Валентин Леонідович, старший викладач, Національний університет
“Одеська  морська  академія”.  Назва  дисертації:  «Міжнародно-правова  регламентація
розслідування морських аварій та інцидентів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.11 –
міжнародне право. Спеціалізована вчена рада Д 26.236.03 при Інституті держави і права
імені В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044)
278 5155. Науковий керівник: Фалалєєва Людмила Григорівна, доктор юридичних наук,
доцент,  старший  науковий  співробітник  відділу  міжнародного  права  та  порівняльного
правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Офіційні
опоненти:  Буткевич Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук,  доцент,  професор
кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Панфілова Юлія Михайлівна, кандидат юридичних
наук,  доцент,  професор  кафедри  міжнародного  права  та  порівняльного  правознавства,
директор  Навчально-наукового  юридичного  інституту  Київського  міжнародного
університету.

Волонець  Дмитро  Федорович,  заступник  виконавчого  директора  ПрАТ  «Київ-
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Дніпровське  міжгалузеве  підприємство  промислового  залізничного  транспорту».  Назва
дисертації:  «Кримінальна  відповідальність  за  декларування  недостовірної  інформації».
Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче  право.  Спецрада  Д 08.727.04  Дніпропетровського  державного  університету
внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий
керівник: Копотун Ігор Миколайович, доктор юридичних наук, професор помічник голови
правління ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного
транспорту». Офіційні опоненти:  Гритенко Оксана Анатоліївна,  доктор юридичних наук,
доцент,  професор  кафедри  кримінально-правових  дисциплін  Навчально-наукового
інституту  права  та  інноваційної  освіти  Дніпропетровського  державного  університету
внутрішніх  справ;  Кирбят’єв  Олег  Олександрович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,
старший  інспектор  з  особливих  доручень  відділу  протидії  кіберзлочинам  в  Запорізькій
області Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Дмитренко  Сергій  Миколайович,  приватний  підприємець.  Назва  дисертації:
«Адміністративно-правове  забезпечення  самоврядного  контролю  у  сфері  земельних
відносин».  Шифр  та  назва  спеціальності  12.00.07  -  адміністративне  право  і  процес;
фінансове  право;  інформаційне  право.  Спецрада  Д 55.051.07  Сумського державного
університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел.(0542) 687-755). Науковий
керівник:  Хоша  Вадим  Віталійович,  кандидат  юридичних  наук,  завідувач  сектору
Харківського  науково-дослідного  інституту  судових  експертиз  ім.  Засл.  проф.  М.С.
Бокаріуса Міністерства юстиції України.  Офіційні опоненти:  Рєзнік Олег Миколайович,
доктор  юридичних  наук,  доцент,  секретар  Сумської  міської  ради;  Бондаренко  Ольга
Сергіївна,  кандидат  юридичних  наук,  в.о.  завідувача  кафедри  кримінально-правових
дисциплін та судочинства Сумського державного університету

 

Федорчук Олександр Вікторович, начальник відділу розслідування злочинів у сфері
господарської  та  службової  діяльності  слідчого  управління  Головного  управління
Національної  поліції  в  Одеській  області.  Назва  дисертації:  «Основи  методики
розслідування  кишенькових  крадіжок».  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 керівник:
Чаплинський Костянтин Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач
кафедри  криміналістики  та  домедичної  підготовки  факультету  підготовки  фахівців  для
органів  досудового  розслідування  Дніпропетровського  державного  університету
внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти:  Дрозд Валентина Георгіївна,  доктор юридичних
наук, професор, начальник 3-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії
проблем правового та організаційного забезпечення діяльності  Міністерства  Державного
науково-дослідного  інституту  МВС  України;  Кобзар  Олександр  Федорович,  доктор
юридичних  наук,  професор,  начальник  кафедри правоохоронної  діяльності  Національної
гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Беленок Володимир Павлович, начальник  Запорізького  управління  Департаменту
внутрішньої безпеки Національної поліції України. Назва дисертації «Кримінально-правова
та  кримінологічна  характеристика  погрози  або  насильства  щодо  працівника
правоохоронного органу».  Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та
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кримінологія;  кримінально-виконавче  право.  Спецрада  Д 26.007.03  Національної  академії
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-
91). Науковий керівник: Вознюк Андрій Андрійович, доктор юридичних наук, професор,
завідувач  наукової  лабораторії  з  проблем  протидії  злочинності  Національної  академії
внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти:  Дудоров  Олександр  Олексійович, доктор
юридичних  наук,  професор,  завідувач  науково-дослідної  лабораторії  з  проблем
попередження,  припинення  та  розслідування  кримінальних  правопорушень
територіальними  органами  Національної  поліції  Луганського  державного  університету
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка; Луценко Юрій Васильович, кандидат юридичних
наук, доцент, начальник відділу дослідження проблем протидії організованій злочинності
загальнокримінальної спрямованості, у сфері торгівлі людьми, нелегальної міграції, обігу
обмежено  оборотоздатних  та  вилучених  з  цивільного  обороту  об’єктів  Міжвідомчого
науково-дослідного  центру  з  проблем  боротьби  з  організованою  злочинністю  при  Раді
національної безпеки та оборони України

Вітюк Роман Васильович,  помічник судді, Північний апеляційний господарський
суд. Назва дисертації:  «Кримінально-правова характеристика та запобігання порушенням
вимог  законодавства  про  охорону  праці».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.08  –
кримінальне  право та  кримінологія;  кримінально-виконавче право.  Спецрада Д 27.855.03
Університету  державної  фіскальної  служби  України  (08205,  Київська  обл.,  м. Ірпінь,
вул. Університетська,  31;  тел. (04597)  60-300).  Науковий  керівник: Топчій  Василь
Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту
права Університету державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Корнякова
Тетяна  Всеволодівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара; Костюк Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, адвокат-
самозайнята особа

Дибець  Назар  Юрійович,  старший  офіцер  відділу  правового  забезпечення
військового  співробітництва  Центру  забезпечення  миротворчої  діяльності  та  реалізації
міжнародних  договорів  Збройних  Сил  України.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-
процесуальний  статус  суб’єктів  адміністративного  судочинства  в  умовах  реформи
правосуддя».  Шифр та  назва спеціальності  –  12.00.07 – адміністративне право і  процес;
фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту
публічного права (03035,  м. Київ,  вул. Г. Кірпи,  2-а;  тел.  228-10-31).  Науковий керівник:
Улютіна  Олена  Анатолівна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри
адміністративного  та  фінансового  права  юридичного  факультету  Національного
університету біоресурсів  і природокористування України;  Офіційні  опоненти:  Журавель
Ярослав  Володимирович,  декан  юридичного  факультету  Академії  праці,  соціальних
відносин  і  туризму,  доктор  юридичних  наук,  доцент;  Артеменко  Олена  Вікторівна,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Мора  Олег  Миколайович,  суддя,  Обухівський  районний  суд  Київської  області.
Назва  дисертації:  «Процесуальні  функції  перекладача  та  його  роль  як  суб’єкта
кримінального  провадження».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.09 –  кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада
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Д 27.855.03  Університету  державної  фіскальної  служби  України  (08205,  Київська  обл.,
м. Ірпінь,  вул. Університетська,  31;  тел. (04597)  60-300).  Науковий  керівник: Топчій
Василь Васильович,  доктор юридичних наук,  професор, директор Навчально-наукового
інституту права Університету державної фіскальної служби України.  Офіційні  опоненти:
Лук’янчиков Євген Дмитрович,  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
інформаційного  права  та  права  інтелектуальної  власності Національного  технічного
університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського»;
Карпенко  Наталія  Василівна,  кандидат  юридичних  наук,  заступник  начальника  1-го
відділу (організаційно-аналітичної  роботи) управління організації  роботи та методичного
забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції України

Павлюх  Ольга  Анатоліївна,  старший  викладач  кафедри  теорії,  історії  права  і
держави  та  конституційного  права,  Університет  державної  фіскальної  служби  України.
Назва  дисертації:  «Кримінологічна  характеристика  та  запобігання  злочинності  у  сфері
оподаткування».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.08  –  кримінальне  право  та
кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 27.855.03 Університету державної
фіскальної  служби  України  (08205,  Київська  обл.,  м. Ірпінь,  вул. Університетська,  31;
тел. (04597) 60-300). Науковий керівник: Топчій Василь Васильович,  доктор юридичних
наук,  професор,  директор  Навчально-наукового  інституту  права  Університету  державної
фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Корнякова Тетяна Всеволодівна, доктор
юридичних  наук,  професор,  завідувач кафедри адміністративного  і  кримінального  права
Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся  Гончара;  Кабанець  Людмила
Валеріївна,  кандидат  юридичних  наук,  керуючий  партнер  адвокатського  об’єднання
«Емірейз»

Похил  Олександр  Миколайович,  адвокат.  Назва  дисертації:  «Право  людини  і
громадянина на захист своїх прав: конституційні аспекти». 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 керівник: Веніславський Федір Володимирович, кандидат
юридичних наук, доцент, народний депутат України. Офіційні опоненти: Колісник Віктор
Павлович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  суддя  Конституційного  Суду  України;
Бакумов  Олександр  Сергійович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  народний  депутат
України

Малічин Олег Миколайович,  адвокат.  Назва дисертації:  «Історико-правові засади
розвитку ідей парламентаризму на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – перша
чверть ХХ 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  керівник:  Гаврецька  Марина  Йосипівна,  кандидат
юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Закладу вищої освіти "Університет Короля
Данила".  Офіційні  опоненти:  Кельман Михайло Степанович, доктор юридичних  наук,
професор,  професор  кафедри  теорії  та  філософії  права  Національного  університету
"Львівська  політехніка".  Шевчук  Любомир  Васильович,  кандидат юридичних  наук,
доцент,  викладач  Івано-Франківського  фінансово-комерційного  кооперативного  коледжу
імені С. Граната (м. Івано-Франківськ). 
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Теплицький Броніслав  Броніславович,  перший заступник  директора  Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.  Назва дисертації
«Техніко-криміналістичне  забезпечення  розслідування  злочинів  у  сфері  використання
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку».  Шифр  та  назва  спеціальності – 12.00.09  –  кримінальний  процес  та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05
Національної  академії  внутрішніх  справ,  МВС  України  (03035,  м. Київ,  площа
Солом’янська,  1;  тел.  (044)  246-94-91).  Науковий  керівник: Арешонков  Віталій
Володимирович, доктор  юридичних  наук,  провідний  науковий  співробітник  наукової
лабораторії  з  проблем  протидії  злочинності  ННІ  № 1  Національної  академії  внутрішніх
справ.  Офіційні  опоненти:  Рогатюк  Ігор  Володимирович,  доктор  юридичних  наук,
доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового
гуманітарного  інституту  Національної  академії  Служби  безпеки  України. Давиденко
Валерій Степанович,  кандидат  юридичних наук,  доцент,  професор кафедри управління
безпекою,  правоохоронної  та антикорупційної  діяльності  Навчально-наукового інституту
права  імені  князя  Володимира  Великого  Приватного  акціонерного  товариства  «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»».

Ткач  Андрій  Володимирович,  прокурор  Печерської  окружної  прокуратури  міста
Києва. Назва дисертації «Процесуальна діяльність прокурора у кримінальному провадженні
щодо застосування примусових заходів медичного характеру». Шифр та назва спеціальності
– 12.00.09  –  кримінальний  процес  та  криміналістика;  судова  експертиза;  оперативно-
розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх справ, МВС
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник:
Чернявський  Сергій  Сергійович, доктор  юридичних  наук,  професор,  проректор
Національної  академії  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти:  Галаган  Володимир
Іванович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  кримінального  та
кримінального  процесуального  права  факультету  правничих  наук  Національного
університету  «Києво-Могилянська  академія»; Климчук  Михайло  Павлович,  кандидат
юридичних наук,  доцент,  старший слідчий в особливо важливих справах 5-го відділу (з
організації  розслідування злочинів,  учинених в умовах збройного конфлікту)  управління
організації роботи та медичного забезпечення Головного слідчого управління Національної
поліції України

Уртаєва  Лусіне  Гагиківна,  інспектор  по  роботі  з  іноземними  студентами,
Міжнародний  гуманітарний  університет.  Назва  дисертації: «Теоретико-правові  засади
запобігання  фінансовим  правопорушенням».  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  керівник: Осауленко  Світлана
Вікторівна,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  головний  науковий  співробітник  відділу
економіко-правових  досліджень  Приватної  установи  «Причорноморський  науково-
дослідний  інститут  економіки  та  інновацій».  Офіційні  опоненти: Пунда  Олександр
Олегович, доктор  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  права  Хмельницького
національного університету; Білак Наталія Ігорівна, кандидат юридичних наук, адвокат
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Швець  Аркадій  Іванович,  адвокат (м.  Одеса).  Назва  дисертації: «Основні
організаційно-правові  форми  діяльності  депутатів  місцевих  рад».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада Д 41.086.01
Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса,
Фонтанська  дорога,  23;  тел.  (048-719-87-98).  Науковий  керівник:  Пережняк  Борис
Аркадійович,  кандтдат  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  конституційного
права  Національного  університету  «Одеська  юридична  академія».  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;  Левенець  Анжела  Вікторівна,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права і правосуддя  Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова

Юркевич  Марта  Михайлівна, директор  ТзОВ  «ІСТ  СОЛЮШИН». Назва
дисертації: «Становлення  та  конституційний  розвиток  Турецької  Республіки  (ХХ–ХХІ
ст.)». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія  та історія держави і права; історія
політичних  та  правових  учень.  Спецрада  –  Д  35.051.03  Львівського  національного
університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; т. (032) 2603402).
Науковий  керівник:  Тищик  Борис  Йосипович,  кандидат  юридичних  наук,  професор,
професор  кафедри  історії  держави,  права  та  політико-правових  учень  Львівського
національного  університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти: Кельман Михайло
Степанович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор кафедри  теорії  та  філософії
права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної
освіти Національного  університету  «Львівська  політехніка»;  Пальченкова  Вікторія
Михайлівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  конституційного,
адміністративного  та  трудового  права  Національного  університету  «Запорізька
політехніка»

Рудюк Ольга Олексіївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: "Цивільно-правове
регулювання  відносин  за  договором  банківського  рахунка  в  Україні".  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
керівник:  Короєд Сергій Олександрович,  доктор юридичних наук,  професор,  професор
кафедри  права  Закладу  вищої  освіти  "Університет  Короля Данила".  Офіційні  опоненти:
Булеца  Сібілла  Богданівна, доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
цивільного  права  та  процесу  Державного  вищого  навчального  закладу  "Ужгородський
національний  університет";  Батіг  Світлана  Михайлівна,  кандидат юридичних  наук,
викладач  Івано-Франківського  фінансово-комерційного  кооперативного  коледжу  імені
С. Граната (м. Івано-Франківськ)

 Озеранська  Світлана  Іванівна,  суддя  Дніпропетровського  окружного
адміністративного  суду. Назва  дисертації:  «Правове  забезпечення  обмеження
монополізму  в  господарській  діяльності».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.04 –
господарське  право;  господарсько-процесуальне  право.  Спецрада  К  26.142.01  ПрАТ
«Вищий  навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом»,
Міністерство освіти і науки України (вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039, тел. 490-95-
00).  Науковий керівник: Матвєєв Петро Сергійович, доктор юридичних наук, доцент,
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професор кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса
Грінченка. Офіційні опоненти:  Василенко Микола Дмирович, доктор юридичних наук,
професор кафедри господарського права і процесу  Національного університету «Одеська
юридична академія»,  Шинкар Марта Леонідівна, кандидат юридичних наук, керівник
претензійної служби юридичного  відділу ТОВ «Джаннет-Україна»

Федитник  Василь  Миколайович,  старший  партнер  –  керівник  Департаменту
кримінально-правового  захисту  АО «Лігал  Стратеджі».  Назва  дисертації:  «Кримінально-
правова  характеристика  складної  вини».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.08  –
кримінальне  право та  кримінологія;  кримінально-виконавче право.  Спецрада Д 64.700.03
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ  (61080,  м.  Харків,  пр.  Льва
Ландау,  27;  тел.  739-81-81).  Науковий  керівник:  Куц  Віталій  Миколайович,  кандидат
юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри  кримінального  права,  процесу  та
кримінології Київського університету права Національної академії наук України. Офіційні
опоненти:  Шаблистий  Володимир  Вікторович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права
та  інноваційної  освіти  Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх  справ;
Шинкарьов  Юрій  Вікторович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  професор  кафедри
публічного та приватного права Державного біотехнологічного університету

Лазаренко  Володимир  Володимирович,  прокурор  відділу  процесуального
керівництва  у  кримінальних  провадженнях  слідчих  територіального  управління
Державного  бюро  розслідувань  Хмельницької  обласної  прокуратури. Назва  дисертації:
«Кримінально-правова  характеристика  приховування  кримінального  правопорушення
порівняльно-правове дослідження»). Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне
права та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д.41.086.03 Національного
університету «Одеська юридична академія» Міністерства  освіти і  науки України (65009,
м. Одеса,  Фонтанська  дорога,  23;  тел. (048) 719  88  01).  Науковий  керівник:  Стрельцов
Євген Львович, доктор юридичних  наук,  доктор теології,  професор,  завідувач  кафедри
кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія». Офіційні
опоненти:  Чуваков  Олег  Анатолійович, доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  кримінального  права,  кримінального  процесу  та  криміналістики  Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова; Лень Валентин Валентинович, кандидат
юридичних наук, доцент,  професор кафедри публічного права Національного технічного
університету  «Дніпровська політехніка». 

Гулевець  Ольга  Віталіївна,  суддя  Господарського  суду  міста  Києва.  Назва
дисертації:  «Адміністративно-правове  забезпечення  суб’єктів  сільськогосподарської
дорадчої діяльності в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська,
2,  м. Київ-39,  03039,  тел.  490-95-00).  Науковий  керівник:  Нашинець-Наумова  Анфіса
Юріївна,  доктор юридичних наук, професор, заступник декана з навчально-методичної та
наукової роботи Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені
Бориса Грінченка Офіційні опоненти: Діденко Сергій Володимирович, доктор юридичних
наук,  професор,  директор  Херсонського  інституту  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад
«Міжрегіональна  Академія  управління  персоналом»; Басс  Вікторія  Олександрівна,
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кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  поліцейського  права  Національної
академії внутрішніх справ.

Бачинський Олександр Володимирович,  начальник центру забезпечення ГУНП в
Харківській області. Назва дисертації:  «Правове регулювання охорони праці  працівників
поліції».  Шифр  та  назва  спеціальності  -  12.00.05  -  трудове  право;  право  соціального
забезпечення. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх
справ  (61080,  м.  Харків,  просп.  Льва  Ландау,  27;  тел.  739-81-81). Науковий  керівник:
Сичова  Вікторія  Володимирівна,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  учений  секретар
секретаріату  Вченої  ради  Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ.
Офіційні  опоненти: Дрозд  Олексій  Юрійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
завідувач докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ;  Мельник
Валентин  Володимирович,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,  керуючий  партнер
Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Мельник і Квашин» в м. Харків.

Чурилов Денис Віталійович,  заступник начальника слідчого відділу Херсонського
районного управління поліції  ГУНП в Херсонській області.  Назва дисертації:  «Досудове
розслідування  кримінальних  правопорушень,  які  вчиняються  суб’єктами  підвищеного
злочинного впливу».  Шифр та  назва  спеціальності  –  12.00.09 -  кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 26.142.05
Міжрегіональної Академії управління персоналом, (вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039,
тел. 490-95-00). Науковий керівник: Саінчин Олександр Сергійович,  доктор юридичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  галузевого  права  Херсонського  державного
університету. Офіційні опоненти: Сервецький Іван Васильович, доктор юридичних наук,
доцент,  завідувач  кафедри  національної  безпеки  Навчально-наукового  інституту  права
імені  князя  Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна
Академія управління персоналом»; Слива Юрій Михайлович, кандидат юридичних наук,
слідчий суддя Київського апеляційного суду

Джафарзаде Джафар Теймур огли,  інспектор взводу № 2 роти № 2 батальйону з
охорони зони радіоактивного забруднення відділу поліції  № 1 Вижгородського РУП.  Назва
дисертації: «Розслідування порушень громадського порядку, що вчиняються молодіжними
екстремістськими  групами».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.09  –  кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада
К 26.142.05  Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом,  (вул. Фрометівська,  2,  м
Київ-39,  03039,  тел.  490-95-00).  Науковий  керівник:  Козаченко  Олександр  Іванович,
кандидат юридичних наук,  професор кафедри правоохоронної  та антикорупційної  діяльності
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
Офіційні  опоненти:  Дрозд  Валентина  Георгіївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,
начальник  3-го  науково-дослідного  відділу  науково-дослідної  лабораторії  проблем
правового та організаційного забезпечення діяльності  Міністерства,  Державний науково-
дослідний інститут МВС України; Севрук Володимир Геннадійович, кандидат юридичних
наук,   Національна  академія  внутрішніх  справ,  провідний  науковий  співробітник  відділу
організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності
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Ігнатченко  Ніна  Володимирівна,  суддя  Київського  апеляційного  суду.  Назва
дисертації:  «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень,  вчинених у сфері
земельних  відносин  в  Україні».  Шифр та  назва  спеціальності  –  12.00.09 -  кримінальний
процес  та  криміналістика;  судова  експертиза;  оперативно-розшукова  діяльність.  Спецрада
К 26.142.05  Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом,  (вул. Фрометівська,  2,  м
Київ-39,  03039,  тел.  490-95-00).  Науковий  керівник:  Ігнатюк  Олег  Володимирович,
доктор юридичних наук,  Київський апеляційний суд,  слідчий суддя. Офіційні опоненти:
Князєв  Сергій  Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  Міністерство  внутрішніх
справ, радник Міністра внутрішніх справ; Божик Валерій Іванович,  кандидат юридичних
наук, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики

Грушко  Ірина  Ігорівна,  асистент  кафедри  державної  безпеки,  факультету  історії,
політології  та  національної  безпеки  Волинського  національного  університету  імені  Лесі
Українки.  Назва  дисертації:  «Забезпечення  державних  інтересів  у  безпековій  політиці
Європейського Союзу». Шифр та назва спеціальності – 21.07.01 – забезпечення державної
безпеки України. Спецрада К 26.142.05 Міжрегіональної Академії управління персоналом,
(вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: Скулиш Євген
Деонізійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  Керівник  науково-дослідного  центру
правового  забезпечення  інформаційної  і  національної  безпеки  науково-дослідного  інституту
інформатики  і  права  Національної  академії  правових  наук  України. Офіційні  опоненти:
Стрельбицький  Микола  Павлович,  доктор  юридичних  наук,  професор, професор
кафедри національної безпеки ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія
управління персоналом»; Ірха Юрій Богданович,  кандидат  юридичних  наук,  Державний
науково-дослідний  інститут  МВС  України,  начальник  2-го  науково-дослідного  відділу
науково-дослідної  лабораторії  проблем  правового  та  організаційного  забезпечення
діяльності Міністерства

Шестопалова  Яна  Володимирівна,  суддя  Ірпінського  міського  суду  Київської
області.  Назва  дисертації:  «Розслідування  кримінальних  правопорушень,  повʼязаних  із
сексуальною експлуатацією дітей  в  Україні».  Шифр та  назва  спеціальності  –  12.00.09  -
кримінальний  процес  та  криміналістика;  судова  експертиза;  оперативно-розшукова
діяльність.  Спецрада  К 26.142.05  Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом,
(вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: Ігнатюк Олег
Володимирович,  доктор  юридичних  наук,  Київський  апеляційний  суд,  слідчий  суддя.
Офіційні опоненти:  Князєв Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент,  Голова
Всеукраїнської професійної  спілки МВС України; Стрелюк Ян Володимирович,  кандидат
юридичних наук, прокурор 2-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим
розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням
прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора.

Вацюк  Віктор  Олександрович,  пенсіонер  МВС  України.  Назва  дисертації:
«Розслідування корупційних кримінальних  правопорушень,  вчинених у  сфері  лікарських
засобів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика;
судова  експертиза;  оперативно-розшукова  діяльність.  Спецрада  К 26.142.05
Міжрегіональної Академії управління персоналом, (вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039,
тел. 490-95-00). Науковий керівник: Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук,
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професор,  директор  Навчально-наукового  інституту  права  імені  князя  Володимира
Великого  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління
персоналом». Офіційні  опоненти:  Саінчин Олександр Сергійович,  доктор юридичних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  галузевого  права  Херсонського  державного
університету; Ніконов  Михайло  Миколайович,  кандидат  юридичних  наук,  начальник
Дніпровського РУП ГУНП у місті Києві.

Богданов  Євген  Анатолійович,  начальник  відділу  зовнішньо-економічної
діяльності Державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню
цінних  паперів.  Назва  дисертації:  «Розслідування  кримінальних  правопорушень  у  сфері
пенсійного забезпечення в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 - кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада
К 26.142.05  Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом,  (вул. Фрометівська,  2,  м
Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: Кислий Анатолій Михайлович, доктор
юридичних наук, професор,  директор  Навчально-наукового  інституту  права  імені  князя
Володимира  Великого  ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія
управління персоналом». Офіційні опоненти:  Никифорчук Дмитро Йосипович,  доктор
юридичних наук, професор,  начальник відділу організації наукової діяльності та захисту
прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ; Пиняга Руслан
Орестович, кандидат юридичних наук, помічник Голови Національної поліції України.

Сюсько Микола Миколайович, керівник регіонального офісу програми «U-Lead з
Європою»  в  Закарпатській  області.  Назва  дисертації: «Правове  регулювання
співробітництва територіальних громад в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02
– конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого
навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул.
Підгірна,  46;  т.  (03122)  3-33-41).  Науковий  керівник:  Карабін  Тетяна  Олександрівна,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та
інформаційного права юридичного факультету Ужгородського національного університету.
Офіційні опоненти: Олександр Васильович Батанов, доктор юридичних наук, професор,
провідний  науковий  співробітник  відділу конституційного  права  та  місцевого
самоврядування Інституту  держави і  права   ім.  В.  М.  Корецького  НАН України;  Білак
Олександр Павлович - кандидат юридичних наук, начальник управління єврорегіональної
співпраці Закарпатської обласної державної адміністрації.

Припотень Олена  Володимирівна,  директор  Таращанського  академічного  ліцею
«Ерудит» Таращанської міської ради  Київської області. Назва дисертації: «Організаційно-
педагогічні  умови управління міжнародною проектною діяльністю в загальноосвітньому
навчальному  закладі».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.06  –  теорія  і  методика
управління освітою. Спецрада Д 26.455.03 Державного закладу вищої освіти «Університет
менеджменту освіти» НАПН України (вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, тел.: (044) 484-
10-96).        Науковий керівник: Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук,
професор,  професор  кафедри   педагогіки,  методики  викладання  історії  та  суспільних
дисциплін Національного університету  «Чернігівський колегіум» імені  Т.  Г.  Шевченка.
Офіційні опоненти:  Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор,
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декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету
імені  В. Г.  Короленка;  Ізбаш Світлана Сергіївна,  кандидат педагогічних наук,  доцент,
професор  кафедри  психології  та  педагогіки  Національної  академії  Національної  гвардії
України.

Волотовська  Тетяна  Павлівна,   заступник  голови  Вишгородської  районної
державної  адміністрації   Київської  області.  Назва  дисертації:  «Розвиток  управлінської
компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної
освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.
Спецрада Д 26.455.03 Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
НАПН України  (вул.  Січових  Стрільців,  52-а,  м.  Київ,  тел.:  (044)  484-10-96).  Науковий
керівник:  Тимошко Ганна Миколаївна,  доктор педагогічних наук, професор,  професор
кафедри  педагогіки, методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного
університету   «Чернігівський  колегіум»  імені  Т.Г.  Шевченка.  Офіційні  опоненти:
Андрощук Ірина Миколаївна,  доктор педагогічних наук, професор,  професор кафедри
теорії  та  історії  педагогіки  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка;  Кудляк
Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, директор спеціалізованої школи  I-III
ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського
району м. Києва.

Бурлака  Ольга  Вікторівна,  вчитель  географії  Хмельницької  спеціальної
загальноосвітньої школи №33. Назва дисертації: «Формування географічних понять
в учнів із порушеннями слуху 6-9 класів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.03 –
корекційна педагогіка. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.450.01 Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (04060, м. Київ, вул.
М. Берлінського,  9;  т. 468-14-81).  Науковий  керівник:  Шевченко  Володимир
Миколайович,  доктор  педагогічних  наук,  старший  науковий  співробітник,
в.о. вченого  секретаря  Інституту  спеціальної  педагогіки  і  психології  імені  Миколи
Ярмаченка  НАПН  України.  Офіційні  опоненти:  Кульбіда  Світлана  Вікторівна,
доктор  педагогічних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  відділу
навчання  жестової  мови Інституту  спеціальної  педагогіки  і  психології  імені  Миколи
Ярмаченка НАПН України;  Пиптюк Павло Федорович, кандидат педагогічних наук,
доцент,  старший  викладач  кафедри  теорії  та  методики  фізичної  культури  і  спорту
факультету  фізичного  виховання,  здоров'я  та  туризму Запорізького  національного
університету.

Левадна Катерина Юріївна, викладач циклової комісії готельної справи Київського
фахового  коледжу  туризму  та  готельного  господарства.  Назва  дисертації  «Педагогічні
умови  формування  крос-культурної  компетентності  майбутніх  менеджерів  готельного
бізнесу».  Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Спецрада Д 26.053.19 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
(01601,  м. Київ-30,  вул.  Пирогова, 9,  тел.:  234-11-08).  Науковий  керівник: Любарець
Владислава  Вікторівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
менеджменту  та  інноваційних  технологій  соціокультурної  діяльності  Національного
педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова.  Офіційні  опоненти: Маковецька
Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук,  професор, завідувач кафедри туризму та
готельно-ресторанної  справи Запорізького  національного  університету;  Гомонюк Олена
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Михайлівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  практичної
психології і педагогіки Хмельницького національного університету.

Назаренко Віктор Степанович, викладач І-ї категорії Київського фахового коледжу
електронних  приладів.  Назва  дисертації  «Методика  навчання  інформатичних  дисциплін
майбутніх педагогів професійного навчання у віртуальному освітньому середовищі закладу
вищої  освіти».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання
(технічні  дисципліни).  Спецрада  Д 26.053.19  Національного  педагогічного  університету
імені  М. П. Драгоманова (01601,  м. Київ-30,  вул.  Пирогова, 9,  тел.:  234-11-08).  Науковий
керівник: Гамула  Ігор  Андрійович,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  проректор  з
перспективного  розвитку  та  інфраструктури Національного  педагогічного  університету
імені  М.П. Драгоманова.  Офіційні  опоненти:  Шевчук  Лариса  Дмитрівна,  доктор
педагогічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  математики,  інформатики  та  методики
навчання  Університету  Григорія  Сковороди  в  Переяславі;  Сіткар  Тарас  Вікторович,
кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  комп’ютерних  технологій
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Макієвський Олексій Іванович,  здобувач кафедри освіти дорослих Національного
педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова.  Назва  дисертації  «Професійна
підготовка у закладах освіти майбутніх механіків до технічного сервісу».  Шифр та назва
спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти. Спецрада Д 26.053.19
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул.
Пирогова, 9,  тел.:  234-11-08).  Науковий  керівник: Рідей  Наталія  Михайлівна,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  освіти  дорослих Національного
педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова.  Офіційні  опоненти: Бацуровська
Ілона Вікторівна,  доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету;
Саєнко  Тетяна  Василівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
екології Національного авіаційного університету.

Жук  Валентина  Володимирівна,  старший  науковий  співробітник  відділу  освіти
дітей  з  порушеннями слуху Інституту  спеціальної  педагогіки і  психології  імені  Миколи
Ярмаченка НАПН України. Назва дисертації: «Формування слухомовленневих навичок у
дітей з кохлеарними імплантами». Шифр та назва спеціальності – 13.00.03 – корекційна
педагогіка. Шифр спеціалізованої ради –  Д 26.450.01 Інституту спеціальної педагогіки і
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського,
9;  т. 468-14-81). Науковий  керівник:  Литовченко  Світлана  Віталіївна,  доктор
педагогічних  наук,  завідувач  відділу  освіти  дітей  з  порушеннями  слуху  Інституту
спеціальної  педагогіки  і  психології  імені  Миколи  Ярмаченка  НАПН  України.  Офіційні
опоненти:  Супрун Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри  психокорекційної  педагогіки  Національного  педагогічного  університету  імені
М. П. Драгоманова;  Дмітрієва  Оксана  Іванівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,
доцент  кафедри  спеціальної  та  інклюзивної  освіти  факультету  спеціальної  освіти,
психології  і  соціальної  роботи Кам'янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка.

 Сук  Аліна  Миколаївна,  вчитель  біології  Спеціалізованої  школи  I-III  ступенів  з
поглибленим  вивченням  французької  мови  № 269  міста  Києва.  Назва  дисертації:
«Педагогічні умови формування санітарно-гігієнічної культури студентів агроекологічних
коледжів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
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Спецрада  Д 26.458.01 Інституту  професійно-технічної  освіти  Національної  академії
педагогічних наук України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-
53).  Науковий  керівник: Пригодій  Микола  Анатолійович, доктор  педагогічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  промислової  інженерії  та  сервісу  Національного
педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова.  Офіційні  опоненти: Кулалаєва
Наталя Валеріївна, доктор  педагогічних  наук,  доцент,  професор кафедри педагогіки  та
психології Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»;  Погоріла Наталія Іванівна, кандидат педагогічних
наук,  завідувач  відділення  Відокремленого  структурного  підрозділу  «Городищенський
фаховий коледж Уманського національного університету садівництва»

Царьова  Євеліна  Сергіївна,  директор  Державного  навчального закладу
«Хмельницький  центр  професійно-технічної  освіти  сфери  послуг».  Назва  дисертації:
«Розвиток  професійної  компетентності  майстрів  виробничого  навчання  закладів
професійної  освіти  сфери  послуг». Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і
методика професійної освіти. Спецрада Д 26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський,
98-а;  тел.  (044)  259-45-53).  Науковий керівник: Шагаєва Ольга  Анатоліївна,  кандидат
педагогічних  наук,   старший  науковий  співробітник  науково-організаційного  відділу
апарату  Президії  Національної  академії  педагогічних  наук  України. Офіційні  опоненти:
Лазарєва Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних  наук,  професор, професор кафедри
харчових  технологій,  легкої  промисловості  і  дизайну  харчових  та  хімічних  технологій
Української інженерно-педагогічної академії;  Масліч Світлана Володимирівна, кандидат
педагогічних  наук,  заступник  директора  з  навчально-методичної  роботи  Державного
професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери
послуг».

Царьова  Євеліна  Сергіївна,  директор  Державного  навчального закладу
«Хмельницький  центр  професійно-технічної  освіти  сфери  послуг».  Назва  дисертації:
«Розвиток  професійної  компетентності  майстрів  виробничого  навчання  закладів
професійної  освіти  сфери  послуг». Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і
методика професійної освіти. Спецрада Д 26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський,
98-а;  тел.  (044)  259-45-53).  Науковий керівник: Шагаєва Ольга  Анатоліївна,  кандидат
педагогічних  наук,   старший  науковий  співробітник  науково-організаційного  відділу
апарату  Президії  Національної  академії  педагогічних  наук  України. Офіційні  опоненти:
Лазарєва Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних  наук,  професор, професор кафедри
харчових  технологій,  легкої  промисловості  і  дизайну  харчових  та  хімічних  технологій
Української інженерно-педагогічної академії;  Масліч Світлана Володимирівна, кандидат
педагогічних  наук,  заступник  директора  з  навчально-методичної  роботи  Державного
професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери
послуг».

Дубецька Тетяна Олександрівна,  викладач кафедри догляду за хворими та вищої
медсестринської  освіти  фахового  коледжу  Буковинського  державного  медичного
університету МОЗ України. Назва дисертації:  «Клінічне значення реакцій еозинофільних
гранулоцитів  в  оптимізації  менеджменту  бронхіальної  астми  у  дітей».  Шифр  та  назва
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спеціальності  –14.01.10  –  педіатрія.  Спецрада  Д 76.600.02  Буковинського  державного
медичного  університету  МОЗ  України  (58000,  м.  Чернівці,  Театральна площа,  2,
тел. (0372) 55-37-54).  Науковий керівник:  Колоскова Олена Костянтинівна,  доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського
державного медичного університету  МОЗ України.  Офіційні опоненти:  Дудник Вероніка
Михайлівна,  доктор  мед.  наук,  професор,  завідувач  кафедри  педіатрії  №2 Вінницького
національного  медичного  університету  імені  М.І.  Пирогова  МОЗ  України;  Федорців
Ольга  Євгенівна,  доктор  мед.  наук,  професор,  професор  кафедри  дитячих  хвороб  з
дитячою  хірургією  Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.Я.
Горбачевського МОЗ України.

Мікукстс Вікторія Янісівна, лікар-ревматолог ревматологічного відділення №1 КНП
“Олександрівська  клінічна  лікарня  м.  Києва”.  Назва  дисертації: «Синдром  ендогенно-
екзогенної  інтоксикації  при  системній  склеродермії:  перебіг  і  патогенез  (клініко-
експериментальне дослідження)».  Шифр та назва спеціальності – 14.01.12 – ревматологія.
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 керівник:
Синяченко Олег Володимирович ,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри
внутрішньої  медицини  №1  Донецького  національного  медичного  університету  МОЗ
України.  Офіційні  опоненти: Станіславчук Микола Адамович,  доктор медичних наук,
професор,  завідувач  кафедри  внутрішньої  медицини  №1  Вінницького  національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України; Яцишин Роман Іванович, доктор
медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  внутрішньої  медицини №1,  клінічної
імунології  та алергології  імені академіка Є.М. Нейка Івано-Франківського національного
медичного університету МОЗ України.

Невишна  Юлія  Віталіївна,  лікар  акушер-гінеколог  пологового відділення  для
вагітних з акушерською патологією Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології імені академіка О.М.Лук'янової НАМН України" Назва дисертації: “Оптимізація
підготовки до перших пологів та профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у
здорових вагітних”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія.
Спецрада  Д  26.553.01  Державної  установи  "Інститут  педіатрії,  акушерства  і  гінекології
імені академіка О.М.Лук'янової НАМН України" (04050 м.Київ, вул.П.Майбороди 8, тел.
483-90-56).  Науковий  керівник: Скрипченко  Наталія  Яківна,  доктор  медичних  наук,
завідувач  відділення  впровадження  та  вивчення  ефективності  сучасних  медичних
технологій  в  акушерстві  та  перинатології  Державної  установи  "Інститут  педіатрії,
акушерства  і  гінекології  імені  академіка  О.М.Лук'янової  НАМН  України". Офіційні
опоненти:  Бенюк  Василь  Олексійович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  акушерства  та  гінекології  №  3  Національного  медичного  університету
ім.О.О.Богомольця МОЗ України;  Савченко Сергій Євгенійович, доктор медичних наук,
професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національного університету
охорони здоров'я України ім.П.Л.Шупика МОЗ України

Рибак  Ігор  Михайлович,  лікар-хірург  ПП  «Л+Салюс».  Назва  дисертації:
«Симультанні  лапароскопічні  операції  при  жовчнокам’яній  хворобі  поєднаній  з
гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та грижею стравохідного отвору діафрагми».
Шифр та  назва  спеціальності –  14.01.03 – хірургія.  Спецрада  Д 64.051.33 Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6; тел.
(057)  707-54-50).  Науковий  керівник:  Велігоцький  Олексій  Миколайович,  доктор
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медичних  наук,  професор,  завідувач кафедри ендоскопії  та  хірургії Харківської  медичної
академії  післядипломної  освіти  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:  Сипливий  Василь
Олексійович, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  загальної  хірургії
Харківського  національного  медичного  університету  МОЗ  України  (м. Харків);  Бичков
Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних
хвороб Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України.

Михалевич Марта Михайлівна, асистент кафедри  нормальної анатомії, Львівський
національний медичний  університет   імені  Данила  Галицького  МОЗ  України.  Назва
дисертації: «Структурні особливості піднижньощелепної залози щура в нормі та за впливу
опіоїду».  Шифр  та  назва  спеціальності –  14.03.01  –  нормальна  анатомія.  Спецрада Д
20.601.02 Івано-Франківського  національного  медичного  університету  МОЗ  України
(76018, м. Івано-Франківськ,  вул. Галицька,  2;  тел.  (0342) 53-32-95). Науковий керівник:
Вільхова  Ірина Володимирівна,  кандидат  медичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
нормальної  анатомії  Львівського  національного медичного  університету  імені  Данила
Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Жураківська Оксана Ярославівна, доктор
медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  анатомії  людини  Івано-Франківського
національного медичного університету МОЗ України;  Небесна Зоя Михайлівна,  доктор
біологічних наук, професор, завідувачка кафедри гістології та ембріології Тернопільського
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Нарсія Валентин Іванович,  завідувач травматологічного відділення, Комунального
неприбуткового підприємства «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради. Назва
дисертації: «Особливості морфогенезу та топографії шийного відділу хребтового стовпа в
пренатальному  періоді  онтогенезу  людини», Шифр  та  назва  спеціальності –  14.03.01  –
нормальна анатомія.  Спецрада Д 20.601.02 Івано-Франківського національного медичного
університету МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-
95). Науковий  керівник:  Кривецький  Віктор  Васильович,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри анатомії  людини  ім.  М.Г.  Туркевича Буковинського
державного  медичного  університету МОЗ  України. Офіційні  опоненти:  Масна  Зоряна
Зеновіївна,  доктор медичних наук,  професор,  завідувач кафедри  оперативної  хірургії  та
топографічної  анатомії Львівського  національного  медичного  університету  ім.  Данила
Галицького МОЗ  України;  Ковальчук  Олександр  Іванович,  доктор  медичних  наук,
професор, завідувач кафедри анатомії та патологічної фізіології ННЦ «Інститут біології та
медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України

Потяк Олеся Юріївна, асистент кафедри дитячої стоматології, Івано-Франківський
національний  медичний  університет  МОЗ  України.  Назва  дисертації: «Морфологічна
характеристика жувального м’яза в нормі та під дією загальної глибокої гіпотермії». Шифр
та  назва  спеціальності –  14.03.01  –  нормальна  анатомія.  Спецрада Д  20.601.02 Івано-
Франківського  національного  медичного  університету  МОЗ  України (76018,  м.  Івано-
Франківськ,  вул.  Галицька,  2;  тел.  (0342)  53-32-95). Науковий  керівник:  Жураківська
Оксана  Ярославівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри анатомії
людини  Івано-Франківського  національного медичного  університету МОЗ  України.
Офіційні опоненти: Олійник Ігор Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор
кафедри  патологічної  анатомії  Буковинського  державного  медичного  університету  МОЗ
України; Масна Зоряна Зеновіївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри

38



12.11.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

оперативної  хірургії  з  топографічною  анатомією  Львівського  національного  медичного
університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Баженова  Наталія  Михайлівна, асистент  кафедри  пропедевтики  внутрішньої
медицини №1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  МОЗ України.
Назва  дисертації:  «Стан  тромбоцитарно-плазмового  гемостазу  у  хворих  на  гіпертонічну
хворобу в поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки». Шифр та
назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада  Д 26.003.08 Національного
медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця  МОЗ України  (01601,  м.  Київ,  бульвар
Тараса  Шевченка,  13;  тел.(044)234-40-62).  Науковий  керівник:  Нетяженко  Василь
Захарович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.
Офіційні  опоненти:  Ступницька Ганна Ярославівна,  доктор медичних наук,  професор,
професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного
університету  МОЗ  України;  Андрейчин  Сергій  Михайлович, доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  пропедевтики  внутрішньої  медицини  та  фтизіатрії
Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.Я.  Горбачевського  МОЗ
України.

Ткачишин  Олександр  Володимирович,  асистент  кафедри  пропедевтики
внутрішньої  медицини  №1,  Національний  медичний  університет  імені  О.О.  Богомольця
МОЗ України. Назва дисертації: «Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, ускладненої
геморагічним інсультом, та зміни системи гемостазу у процесі лікування». Шифр та назва
спеціальності  –  14.01.02  –  внутрішні  хвороби.  Спецрада  Д  26.003.08  Національного
медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця  МОЗ  України  (01601,  м.  Київ,  бульвар
Тараса  Шевченка,  13;   тел.(044)234-40-62).   Науковий  керівник:  Нетяженко  Василь
Захарович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.
Офіційні  опоненти:  Хухліна  Оксана  Святославівна,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач кафедри внутрішньої  медицини,  клінічної фармакології  та професійних хвороб
Буковинського  державного  медичного  університету  МОЗ України;   Гребеник   Мар’ян
Васильович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  терапії  та  сімейної
медицини  факультету  післядипломної освіти Тернопільського національного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Грицан Іванна Ігорівна, асистент кафедри фундаментальних дисциплін Приватного
закладу  вищої  освіти  «Одеський  міжнародний  медичний  університет», здобувач
Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ  України».  Назва  дисертації:  «Порушення  системи  гемостазу  та  зміни
антиоксидантного захисту як предиктори розвитку ускладнень мікроциркуляторного русла
на тлі цукрового діабету (експериментальне дослідження)». Шифр та назва спеціальності –
14.03.04  –  патологічна  фізіологія.  Спецрада  Д 76.600.02  Буковинського  державного
медичного  університету  МОЗ  України  (58000,  м.  Чернівці,  Театральна площа,  2,
тел. (0372) 55-37-54).  Науковий  керівник:  Савицький  Іван  Володимирович  завідувач
кафедри  медико-біологічних  дисциплін,  проректор  з   науково-педагогічної  роботи
Приватного  закладу  вищої  освіти  «Одеський  міжнародний  медичний  університет».
Офіційні опоненти:  Левицька Світлана Анатоліївна, доктор медичних наук, професор,
професор  кафедри  дитячої  хірургії  та  отоларингології  Буковинського  державного
медичного  університету  МОЗ  України;  Зябліцев  Сергій  Володимирович,  доктор
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медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  патофізіології  Національного  медичного
університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Шейхалі Алі Марсель, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Експериментальне
обгрунтування  застосування  нового  комбінованого  крему  «Дермаліпоін»  для  лікування
запальних  і  мікробних  захворювань  шкіри».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.03.05  –
фармакологія.  Спецрада  –  Д  64.605.03  Національного  фармацевтичного  університету
(61002,  м.  Харків,  вул.  Пушкінська,  53;  тел.  (057)  706-35-81).  Науковий  керівник:
Кононенко  Надія  Миколаївна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри
нормальної  та  патологічної  фізіології  Національного  фармацевтичного  університету.
Офіційні опоненти: Єрмоленко Тамара Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор,
завідувачка  кафедри  фармакології  та  медичної  рецептури  Харківського  національного
медичного  університету;  Мінухін  Валерій  Володимирович,  доктор  медичних  наук,
професор,  директор  ДУ  «Інститут  мікробіології  та  імунології  ім.  І.  І.  Мечникова
Національної академії медичних наук України» (м. Харків). 

Тушак  Світлана  Федорівна,  фізична  особа-підприємець,  «Студія  грумінга
«Котопес».  Назва  дисертації:  «Удосконалення  застосування  «Ентеронорміну»  та
«Біоконтакту  плюс»  для  профілактики  ентеробактеріозів  бджіл».  Шифр  та  назва
спеціальності:  16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія,  епізоотологія,  інфекційні хвороби та
імунологія».  Спецрада  Д 26.004.03  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.: (044) 527-82-
28). Науковий керівник:  Галатюк Олександр Євстафійович, доктор ветеринарних наук,
професор,  завідувач  кафедри  мікробіології,  фармакології  та  епізоотології  Поліського
національного  університету.  Офіційні  опоненти:  Корнієнко  Леонід  Євгенович,  доктор
ветеринарних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  науково-дослідного
епізоотологічного  відділу  Державного  науково-дослідного  інституту  з  лабораторної
діагностики  і  ветеринарно-санітарної  експертизи;  Мазур  Тетяна  Василівна,  доктор
ветеринарних наук, професор, професор кафедри епізоотології,  мікробіології і вірусології
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Батицька  Тетяна  Степанівна –  керівник  літературно-драматургічної  частини  ДП
«Національний академічний український драматичний театр  імені  Марії  Заньковецької».
Назва  дисертації  –  «Основні  напрямки художнього пошуку Національного  академічного
українського драматичного театру ім. Марії  Заньковецької  1990-2010-х років».  Шифр та
назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури. Спецрада  Д 26.227.02 Інституту
мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології  ім.  М.  Т.  Рильського  НАН   України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник:  Липова
Галина  Володимирівна,  доктор  мистецтвознавства,  доцент,  старший  науковий
співробітник  відділу  екранно-сценічних  мистецтв  та  культурології  Інституту
мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології  ім.  М.  Т.  Рильського  НАН   України.
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Офіційні  опоненти:  Владимирова  Наталія  Вікторівна –  доктор  мистецтвознавства,
професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-
Карого, Лаврентій Роман Ярославович – кандидат мистецтвознавства, асистент кафедри
театрознавства  та  акторської  майстерності  ЛНУ  ім.  І.  Франка,  співробітник  Наукової
бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка.  

Бучок  Ліанна  Василівна, викладач  кафедри  музичного  мистецтва  Комунального
закладу  вищої  освіти  «Ужгородського  інституту  культури  і  мистецтв»  Закарпатської
обласної  ради.  Назва  дисертації:  «Фортепіанна  творчість  закарпатських  композиторів:
стильові виміри». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада
К 55.053.04  Сумського  державного  педагогічного  університету  імені  А. С. Макаренка
(40002, м. Суми, вул. Роменська 87; факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02).  Науковий
керівник:  Ярко  Марія  Іванівна,  кандидат  мистецтвознавства,  доцент,  доцент  кафедри
музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:  Козаренко  Олександр  Володимирович,  доктор
мистецтвознавства,  професор,  професор  кафедри  соціокультурного  менеджменту
факультету  культури  і  мистецтв  Львівського  національного  університету  імені  Івана
Франка;  Кушнірук  Ольга  Панасівна,  кандидат  мистецтвознавства,  старший  науковий
співробітник  відділу  музикознавства  та  етномузикології  Інституту  мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України.

Руденко-Краєвська  Наталія  Владиславівна, старший  викладач  кафедри
монументального живопису Львівської національної академії мистецтв. Тема  дисертації:
«Творчість Тетяни Медвідь в контексті розвитку української сценографії 1970 – 2000 рр.».
Шифр та назва спеціальності – 17.00.05  –  образотворче мистецтво. Шифр cпеціалізованої
ради –  Д  35.103.01  Львівської  національної  академії  мистецтв  (79011,  м.  Львів,  вул.
Кубійовича,  38;  тел.  (032)  276-14-75).  Науковий  керівник:  Яців  Роман  Миронович,
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри художнього дерева Львівської національної
академії  мистецтв.  Офіційні  опоненти:  Гарбузюк  Майя  Володимирівна, доктор
мистецтвознавства,  доцент,  професор кафедри театрознавства та акторської  майстерності
факультету  культури і мистецтва Львівського національного університету ім. І. Франка;
Семчишин-Гузнер  Олеся  Ігорівна,  кандидат  мистецтвознавства,  старший  науковий
співробітник Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

Гончаренко  Наталія  Анатоліївна,  практичний  психолог  відділення  медико-
соціальної допомоги дітям та підліткам,  Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча
клінічна лікарня №4 Солом'янського району міста Києва». Назва дисертації: «Особливості
психологічної допомоги  батькам дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності».
Шифр  та  назва  спеціальності  – 19.00.04  –  медична  психологія.  Спецрада  Д 26.453.02
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т.
288-33-20). Науковий керівник: Ширяєва Людмила Миколаївна, кандидат психологічних
наук,  професор  кафедри  психології  факультету  філософії  та  суспільствознавства,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України.  Офіційні
опоненти:  Завязкіна  Наталія  Володимирівна,  доктор  психологічних  наук,  доцент,
перший проректор,  професор кафедри клінічної  психології,  Київський інститут  сучасної
психології  та  психотерапії;  Дем’яненко  Юлія  Олександрівна,  кандидат  психологічних
наук, доцент, доцент кафедри психології, Академія Державної пенітенціарної служби.
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Швець Олег Миколайович,  комерційний директор,  ТОВ «Черкасихліб ТД». Назва
дисертації:  «Психологічні  чинники  становлення  особистісної  гідності  в  освітньому
просторі». Шифр та назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.
Спецрада Д 26.453.01 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ,
вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20).  Науковий керівник:  Афанасенко Валентина Іванівна,
доктор  філософських  наук,  доцент,  професор  кафедри  психології  та  педагогіки,
Хмельницький  національний  університет  МОН  України.  Офіційні  опоненти:  Турбан
Вікторія  Вікторівна,  доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач  лабораторії
загальної психології та історії психології імені В.А. Роменця, Інститут психології імені Г.С.
Костюка  НАПН  України;  Логвіновська  Людмила  Мирославівна,  кандидат
психологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  загальної  та  медичної  психології,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Лапшова  Наталя  Сергіївна,  старший  викладач  кафедри  психології,  Донецький
національний університет імені Василя Стуса. Назва дисертації: «Соціально-психологічні
кореляти  соціометричного  статусу  студентів  у  групі».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
19.00.05  –  соціальна  психологія;  психологія  соціальної  роботи.
Спецрада Д 26.001.26  Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України  (01601,  м. Київ,  вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий
керівник:  Коваленка Алла Борисівна,   доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри  соціальної  психології   Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка. Офіційні опоненти:  Завацька Наталія Євгенівна,  доктор психологічних наук,
професор,  завідувач  кафедри   практичної  психології  та  соціальної  роботи
Східноукраїнського  національного  університету  імені  Володимира  Даля  МОН  України;
Дуткевич Тетяна Вікторівна, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри
психології освіти  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
МОН України.

Корець  Андрій  Миколайович –  лікар-нарколог  першої  категорії
Комунального  некомерційного  підприємства  «Київської  міської  наркологічної
клінічної  лікарні  «Соціотерапія»,  наркологічного  відділення  №1.  Назва
дисертації:  «Психокорекція  адиктивної  поведінки  осіб  юнацького  віку  з
обмеженими можливостями здоров’я». Шифр та назва спеціальності – 19.00.08 –
спеціальна  психологія.  Шифр  спеціалізованої  ради  –  Д  26.450.02   Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України (04060,
м.  Київ,  вул.  М.  Берлінського,  9;  т. 468-14-81). Науковий  консультант  Синьов
Віктор  Миколайович,  доктор  психологічних  наук,  професор,  декан  факультету
корекційної  педагогіки  та  психології  Національного  педагогічного  університету
імені  М.П.  Драгоманова.  Офіційні  опоненти:  Романенко  Оксана  Вікторівна,
доктор  психологічних  наук,  професор, професор  кафедри  юридичної  психології
Національної  академії  внутрішніх  справ.  Орлов  Олег  Вікторович,  кандидат
психологічних  наук,  заступник  директора  з  науково-експериментальної  роботи
Інституту  спеціальної  педагогіки  і  психології  імені  Миколи  Ярмаченка  НАПН
України.

Заєць Іван Віталійович, молодший науковий співробітник відділу психології праці
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Назва
дисертації:  «Психологічні  особливості  мотивації  професійного  становлення  майбутніх
кваліфікованих робітників». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія.  Спецрада  К 26.451.02  Інституту  педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих  імені
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Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86).
Науковий керівник: Ігнатович Олена Михайлівна, доктор психологічних наук, завідувач
відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України. Офіційні опоненти:  Турбан Вікторія Вікторівна, доктор психологічних
наук, професор, завідувач лабораторії загальної психології та історії психології імені В.А.
Роменця  Інституту  психології  імені  Г.С. Костюка  НАПН  України; Вінник  Наталія
Дмитрівна, кандидат  психологічних  наук,  старший  викладач  кафедри  психології
особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса
Грінченка.

Шевенко Алла Миколаївна,  молодший  науковий співробітник  відділу  психології
праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Назва  дисертації:  «Професійне  самовизначення  старшокласників  як  чинник  особистісного
зростання».  Шифр та  назва  спеціальності –  19.00.07 –  педагогічна  та  вікова  психологія.
Спецрада К 26.451.02 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9;  тел. (044) 440-62-86). Науковий
керівник:  Павлик  Наталія  Василівна,  доктор  психологічних  наук,  старший  науковий
співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України. Офіційні опоненти: Садова Мирослава Анатоліївна, доктор
психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки
Таврійського  національного  університету  імені  В. І. Вернадського; Лукіянчук  Алла
Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології
та  менеджменту  Білоцерківського  інституту  неперервної  професійної  освіти  ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Бондаренко Олег Валерійович, керівник ГО «Соціальні дослідження та тренінгові
компанії».  Назва  дисертації:  «Трансформація  корпоративної  культури  в  соціально-
економічному просторі України». Шифр та назва спеціальності – 22.00.04 – спеціальні та
галузеві  соціології.Спецрада  Д 26.001.30  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-
31-41).  Науковий  керівник:  Безрукова  Ольга  Анатоліївна,  доктор  соціологічних  наук,
доцент,  завідувач  кафедри  галузевої  соціології  факультету  соціології   Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти:  Хижняк Лариса
Михайлівна,  доктор  соціологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  прикладної
соціології  та  соціальних  комунікацій  Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Каразіна;  Ковтун   Олександр  Сергійович,  кандидат  соціологічних  наук,  доцент,
доцент  кафедри  психології  та  соціальної  роботи  Хмельницького  інституту  соціальних
технологій Університету «Україна»

 

Стукал  Олена  Володимирівна,  аналітик  систем  відділу  з  управління  репутацією
Офісу  директора  з  постачання  та  управління  поставками  з  трансформації  АТ
«Укрзалізниця» (м.  Київ).  Назва  дисертації:  «Конструкти  толерантності  у  свідомості
української  молоді:  досвід  емпіричного  дослідження» 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;  (т.  255-72-77).  Науковий  керівник:
Соболєва Наталя Іванівна, доктор соціологічних  наук,  провідний співробітник  відділу
соціальної  психології  Інституту соціології  НАН України.  Офіційні  опоненти:  Безрукова

43

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ



12.11.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Ольга  Анатоліївна, доктор  соціологічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  галузевої
соціології  факультету  соціології  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка;  Настояща  Катерина  Василівна,  кандидат соціологічних  наук,  доцент,
завідувач відділу філософії і геополітики Інституту українознавства МОН України

Корбецький  Мирослав  Богданович,  начальник  управління  капітального
будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Назва дисертації:
«Впровадження  механізму  державно-приватного  партнерства  у  сфері  житлового
будівництва  в  Україні  в  контексті  світового  досвіду».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
25.00.02  –  механізми  державного  управління.  Спецрада  К 14.052.03  Державного
університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська,  103; тел.
(0412)  24-14-22).  Науковий  керівник:  Пухкал  Олександр  Григорович, доктор  наук  з
державного  управління,  професор,  професор  кафедри  парламентаризму  ННІ  публічного
управління  та  державної  служби  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Ємельянов  Володимир  Михайлович,   доктор  наук  з
державного  управління,  професор,  директор  Інституту  державного  управління
Чорноморського  національного  університету  імені  Петра  Могили;  Самойлова  Ірина
Іванівна,  кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту
ННІ фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України.

Щуревич  Ліна  Михайлівна,  головний  спеціаліст  відділу  супроводу  проєктів
розвитку та правового аналізу управління агропромислового розвитку Київської обласної
державної  адміністрації.  Назва  дисертації:  «Інноваційні  механізми  аграрної  політики
України в контексті  європейської  інтеграції».  Шифр та назва  спеціальності  – 25.00.02 –
механізми  державного  управління.  Спецрада  К 14.052.03  Державного  університету
«Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-
22).  Науковий  керівник:  Стадник  Микола  Миколайович, доктор  філософських  наук,
професор,  професор кафедри парламентаризму ННІ публічного управління та державної
служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти:
Васільєва Леся Миколаївна,  доктор наук з державного управління, професор, професор
кафедри  обліку,  оподаткування  та  управління  фінансово-економічною  безпекою
Дніпровського державного аграрно-економічного університету; Шпак Юрій Валерійович,
доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,  професор  кафедри національної  безпеки,
публічного  управління  та  адміністрування  Державного  університету  «Житомирська
політехніка».

Грабчук  Олександр  Васильович,  асистент  кафедри  права  та  правоохоронної
діяльності  Державного  університету  «Житомирська  політехніка».  Назва  дисертації:
«Державна політика протидії  фінансуванню тероризму».  Шифр та назва  спеціальності  –
25.00.02  –  механізми  державного  управління.  Спецрада  К 14.052.03  Державного
університету  «Житомирська  політехніка»  (10005,  м. Житомир,  вул. Чуднівська,  103;  тел.
(0412) 24-14-22). Науковий керівник: Грицишен Димитрій Олександрович, доктор наук з
державного  управління,  професор,  декан  факультету  публічного  управління  та  права
Державного  університету  «Житомирська  політехніка».  Офіційні  опоненти:  Гбур Зоряна
Володимирівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  професор  кафедри
управління  охороною  здоров’я  та  публічного  адміністрування  Національної  медичної
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академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Гриджук Ірина Анатоліївна, кандидат
наук з державного управління, доцент, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Крутік Юрій Вікторович,  заступник начальника управління – начальник першого
відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та  кримінального аналізу  Департаменту
оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Назва  дисертації:  «Механізми  формування  та  реалізації  державної  політики  у  сфері
запобігання  та  протидії  нелегальним  експортно-імпортним  операціям».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  25.00.02  –  механізми  державного  управління.  Спецрада  К 14.052.03
Державного університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська,
103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з
державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері
цивільного  захисту  навчально-науково-виробничого  центру  Національного  університету
цивільного захисту України. Офіційні опоненти:  Івашова Людмила Миколаївна,  доктор
наук  з  державного  управління,  професор,  професор  кафедри  публічного  управління  та
митного  адміністрування  Університету  митної  справи  та  фінансів; Іванюта  Вікторія
Вікторівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри національної безпеки,
публічного  управління  та  адміністрування  Державного  університету  «Житомирська
політехніка».

Столяр  Юрій  Анатолійович,  заступник  начальника  прикордонного  загону  з
оперативно-розшукової діяльності – начальник Головного оперативно-розшукового відділу
31  прикордонного  загону  Західного  регіонального  управління  Державної  прикордонної
служби України. Назва дисертації: «Державне управління в сфері запобігання та протидії
нелегальній  міграції».  Шифр та  назва  спеціальності  –  25.00.02  –  механізми  державного
управління.  Спецрада  К 14.052.03  Державного  університету  «Житомирська  політехніка»
(10005,  м. Житомир,  вул. Чуднівська,  103;  тел.  (0412)  24-14-22).  Науковий  керівник:
Домбровська  Світлана  Миколаївна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,
начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного
захисту  України.  Офіційні  опоненти:  Нонік  Валерій  Вікторович,  доктор  наук  з
державного управління,  доцент,  проректор з науково-педагогічної  роботи, юридичних та
соціальних  питань  Державного  університету  «Житомирська  політехніка»;  Долінченко
Ольга Михайлівна, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри
публічного адміністрування ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія
управління персоналом».

Голованова  Наталя  Вікторівна,  спеціаліст  секретаріату  представника
Національної  ради України з питань телебачення і радіомовлення у Харківській області.
Назва  дисертації:  «Медіапростір  в  умовах  формування  та  реалізації  державної
інформаційної  політики».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  25.00.01  –  теорія  та  історія
державного  управління.  Спецрада  К 20.052.07  Івано-Франківського  національного
технічного  університету  нафти  і  газу  (76019,  м. Івано-Франківськ,  вул. Карпатська,  15;
тел. (0342)  54-72-66).  Науковий  керівник:  Крюков  Олексій  Ігоревич,  доктор  наук  з
державного управління, професор,  професор кафедри публічного адміністрування у сфері
цивільного  захисту  Національного  університету  цивільного  захисту  України.  Офіційні
опоненти:  Романенко  Євген  Олександрович, доктор  наук  з  державного  управління,
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професор, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету; Радченко
Оксана  Олександрівна,  кандидат  наук  з  державного  управління,  доцент  кафедри
публічного  управління  та  адміністрування  Міжрегіональної  академії  управління
персоналом.  

Капінус  Олександра  Ярославівна,  інженер  відділу  підготовки  робіт  поточного
ремонту  Комунального  підприємства  «Харківське  ремонтно-будівельне  підприємство».
Назва дисертації:  «Особливості державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в
Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  25.00.01  –  теорія  та  історія  державного
управління.  Спецрада  К 20.052.07  Івано-Франківського  національного  технічного
університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-
72-66).  Науковий  керівник:  Сичова  Вікторія  Вікторівна,  доктор  наук  з  державного
управління,  професор,  професор  кафедри  соціології  управління  та  соціальної  роботи
соціологічного факультету Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна.
Офіційні  опоненти:  Полякова  Ольга  Станіславівна, доктор  наук  з  державного
управління,  доцент,  провідний  науковий  співробітник  Наукового  центру  проблем
виховання  доброчесності  та  запобігання  корупції  у  секторі  безпеки  Національного
університету  оброни  України  імені  Івана  Черняховського;  Бєльська  Тетяна
Валентинівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,  завідувач  кафедри
менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.  

Сопіна  Олена  Анатоліївна,  фінансовий  директор  ТОВ  «Спецiалiзоване
пiдприємство  «Будекомонтаж»».  Назва  дисертації:  «Формування  та  реалізація  державної
політики  у  сфері  зв’язків  із  громадськістю».  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
керівник:  Огаренко  Віктор  Миколайович, доктор  наук  з  державного  управління,
професор, ректор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Офіційні опоненти:
Парубчак Іван Орестович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  завідувач
кафедри публічного управління та адміністрування, Львівський національний університет
ветеринарної  медицини  та  біотехнологій  імені  С. З. Гжицького  (м. Львів),   Гаврилечко
Юрій  Володимирович,  кандидат  наук  з  державного  управлiння,  директор  ТОВ
«Українська фабрика думки» (м. Київ).

Сорочишина  Наталя  Анатоліївна,  старший  викладач  кафедри  публічного
управління  та  землеустрою,  Класичний  приватний  університет  (м.  Запоріжжя).  Назва
дисертації: «Механізми державного регулювання інноваційного розвитку України». 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 керівник:  Покатаєв   Павло  Сергійович,  доктор  наук  з
державного управління,  професор, перший проректор,  Класичний приватний університет
(м.  Запоріжжя).  Офіційні  опоненти:  Попов  Сергій  Афанасійович, доктор  наук  з
державного  управління,  професор,  завідувач  кафедри  гуманітарних  та  соціально-
політичних  наук,  Одеський  регіональний  інститут  державного  управління  Національної
академії  державного  управління  при  Президентові  України; Гревцева  Євгенія
Олександрівна,  кандидат  наук  з  державного  управління,  доцент,  доцент  кафедри
менеджменту  освіти  та  психології,  КЗ  «Запорізький  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Косенюк Юлія Іванівна, головний державний ревізор-інспектор відділу організації
проведення перевірок з питань податкових ризиків управління відомчих перевірок з питань
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податкових  ризиків  Департаменту  відомчого  контролю  Державної  податкової  служби
України. Назва дисертації: “Механізми державного регулювання у сфері підприємницької
діяльності: європейський та вітчизняний досвід”. Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 –
механізми державного управління. Спецрада К 26.142.06 ПрАТ “Вищий навчальний заклад
“Міжрегіональна Академія управління персоналом” (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2,
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник:  Майстренко Катерина Миколаївна, кандидат
наук  з  державного  управління,  доцент  кафедри  публічного  адміністрування
Міжрегіональної  академії  управління  персоналом.  Офіційний  опоненти:  Ковач  Валерія
Омелянівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  провідний  науковий  співробітник
відділу ядерно-фізичних технологій Державної установи “Інститут геохімії навколишнього
середовища  НАН  України”;  Динник  Ірина  Петрівна,  кандидат  наук  з  державного
управління,  асистент  кафедри  публічного  управління  та  адміністрування  Київського
національного торговельно-економічного університету.

Бондаренко Діана Петрівна, заступник начальника управління з питань соціальних
відносин  управління  соціального  захисту  населення  Адміністрації  Слобідського  району
Харківської  міської  ради.  Назва  дисертації: “Державна  політика  зайнятості  молоді  на
регіональному  рівні  в  Україні”.   Шифр  та  назва  спеціальності  –  25.00.02 –  механізми
державного  управління.  Спецрада  К 26.142.06  ПрАТ “Вищий  навчальний  заклад
“Міжрегіональна Академія управління персоналом” (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2,
тел. (044) 490-95-00).  Науковий керівник: Сичова Вікторія Вікторівна, професор кафедри
соціології  управління  та  соціальної  роботи  соціологічного  факультету  Харківського
національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна,  доктор  наук  з  державного  управління,
професор. Офіційний опоненти: Жадан Олександр Васильович, доктор наук з державного
управління,  професор,  професор  кафедри  економіки  та  менеджементу Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна; Ковач Валерія Омелянівна, доктор наук
з  державного  управління,  провідний  науковий  співробітник  відділу  ядерно-фізичних
технологій  Державної  установи  “Інститут  геохімії  навколишнього  середовища  НАН
України”.

Хробуст  Олексій  Олексійович,  начальник  5  слідчого  відділу  (з дислокацією  у
м. Ужгород) ТУ ДБР у м. Львові. Назва дисертації: «Механізми державного управління в
сфері реформування правоохоронної системи». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 –
механізми  державного  управління.  Спецрада  К 14.052.03  Державного  університету
«Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-
22).  Науковий  керівник:  Помаза-Пономаренко  Аліна  Леонідівна, доктор  наук  з
державного  управління,  начальник  наукового  відділу  проблем  державної  безпеки
навчально-науково-виробничого  центру  Національного  університету  цивільного  захисту
України.  Офіційні  опоненти:  Криштанович  Мирослав  Франкович,  доктор  наук  з
державного  управління,  професор,  професор  кафедри  педагогіки  та  інноваційної  освіти
Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська
політехніка»; Ляхович  Галина  Іванівна,  кандидат  наук  з  державного  управління,
професор,  директор  Івано-Франківського  навчально-наукового  інституту  менеджменту
Тернопільського національного економічного університету.

Лисак  Віталій  Вікторович,  заступник  голови  районної  адміністрації  Запорізької
міської  ради по Вознесенівському району. Назва дисертації:  «Взаємодія вищої  медичної
освіти  та  медичної  практики  в  Україні:  проблеми  та  перспективи  державного
регулювання». 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  керівник:  Покатаєв  Павло
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http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8


12.11.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Сергійович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  перший  проректор
Класичного  приватного  університету  (м. Запоріжжя).  Офіційні  опоненти:  Домбровська
Світлана  Миколаївна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  Заслужений
працівник  освіти  України,  проректор  Національного  університету-начальник  навчально-
науково-виробничого  центру  Національного  університету  цивільного  захисту  України
(м. Харків);  Хожило  Ірина  Іванівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,
професор  кафедри  державного  управління  і  місцевого  самоврядування  Навчально-
наукового  інституту  державного  управління  Національного  технічного  університету
«Дніпровська політехніка» (м. Дніпро).

Маранчак  Микола  Миколайович,  старший  викладач  кафедри  інформаційних
технологій Київського національного університету культури і мистецтв. Назва дисертації:
«Стратегії  репутаційного  інтернет-маркетингу  публічних  бібліотек  України».  Шифр  та
назва  спеціальності  – 27.00.03 – книгознавство,  бібліотекознавство,  бібліографознавство.
Спецрада К 26.807.04 Київського національного університету культури і мистецтв (01601,
м. Київ,  вул.  Є. Коновальця,  36;  тел. 529-98-33).  Науковий  керівник: Бачинська  Надія
Анатоліївна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент, завідувач  кафедри  інформаційних
технологій Київського національного університету культури і мистецтв. Офіційні опоненти:
Соляник  Алла  Анатоліївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  декан  факультету
соціальних комунікацій і музейно-туристичної  діяльності Харківської державної академії
культури;  Кияниця Євгенія Олегівна,  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,
доцент  кафедри  журналістики  та  реклами  Київського  національного  торговельно-
економічного університету.
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ


	Хом’яков Віталій Юрійович, старший помічник капітана на суднах компанії TRANSYUG shipping company. Назва дисертації: “Удосконалення методів завантаження малотоннажних суден навалочними вантажами”. Шифр та назва спеціальності – 05.22.13 – навігація та управління рухом. Спецрада Д 41.106.01 Національного університету “Одеська морська академія” (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048)793-16-72). Науковий керівник: Савчук Віктор Дмитрович, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри морських перевезень Національного університету “Одеська морська академія”. Офіційні опоненти: Зайцев Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри морських технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Журавська Ірина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії Чорноморського національного університету імені Петра Могили
	Янчецький Олександр Віталійович, третій/другий помічник капітана в компанії Navigator GAS. Назва дисертації: “Вдосконалення методів попередження зіткнення суден врахуванням ефективності їх маневру розходження”. Шифр та назва спеціальності – 05.22.13 – навігація та управління рухом. Спецрада Д 41.106.01 Національного університету “Одеська морська академія” (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел.(048)793-16-72). Науковий керівник: Бурмака Ігор Олексійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри управління судном Національного університету “Одеська морська академія”. Офіційні опоненти: Журавська Ірина Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Товстокорий Олег Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри управління судном та безпеки життєдіяльності на морі Херсонської державної морської академії.
	Шпатакова Оксана Леонідівна, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро). Назва дисертації: «Формування екологічної стратегії будівельного підприємства». Шифр і назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий керівник: Кононова Олександра Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро). Офіційні опоненти: Ліпич Любов Григорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету; Ткаченко Алла Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Національного університету «Запорізька політехніка»
	Волкова Інна Ігорівна, помічник-консультант народного депутата України, Верховна Рада України. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий механізм захисту прав дітей». 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 керівник: Осауленко Світлана Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу економіко-правових досліджень Приватної установи «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». Офіційні опоненти: Пунда Олександр Олегович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Хмельницького національного університету; Білак Наталія Ігорівна, кандидат юридичних наук, адвокат
	Лис Олена Георгіївна, народний депутат України, Верховна Рада України. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти 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 керівник: Ковбас Ігор Васильович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ; Куц Андрій В’ячеславович, кандидат юридичних наук, віце-президент Запорізької торгово-промислової палати
	Уртаєва Лусіне Гагиківна, інспектор по роботі з іноземними студентами, Міжнародний гуманітарний університет. Назва дисертації: «Теоретико-правові засади запобігання фінансовим правопорушенням». 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 керівник: Осауленко Світлана Вікторівна, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу економіко-правових досліджень Приватної установи «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». Офіційні опоненти: Пунда Олександр Олегович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Хмельницького національного університету; Білак Наталія Ігорівна, кандидат юридичних наук, адвокат
	Швець Аркадій Іванович, адвокат (м. Одеса). Назва дисертації: «Основні організаційно-правові форми діяльності депутатів місцевих рад». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада Д 41.086.01 Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048-719-87-98). Науковий керівник: Пережняк Борис Аркадійович, кандтдат юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія». 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; Левенець Анжела Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права і правосуддя Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
	Гулевець Ольга Віталіївна, суддя Господарського суду міста Києва. Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення суб’єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, доктор юридичних наук, професор, заступник декана з навчально-методичної та наукової роботи Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Офіційні опоненти: Діденко Сергій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, директор Херсонського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Басс Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ.
	Маранчак Микола Миколайович, старший викладач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв. Назва дисертації: «Стратегії репутаційного інтернет-маркетингу публічних бібліотек України». Шифр та назва спеціальності – 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Спецрада К 26.807.04 Київського національного університету культури і мистецтв (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий керівник: Бачинська Надія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Соляник Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності Харківської державної академії культури; Кияниця Євгенія Олегівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики та реклами Київського національного торговельно-економічного університету.

