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Нікітіна-Дудікова Ганна Юріївна, докторантка кафедри криміналістики та                                  
судової медицини Національної академії внутрішніх справ. Назва дисертації «Теоретичні                              
та практичні основи криміналістичної методики розслідування кримінальних               
правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей». Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх 
справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий 
консультант: Чорноус Юлія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ. 
Опоненти: Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;                 
Тіщенко Валерій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»; Погорецький 
Микола Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
 

Шумейко Тетяна Анатоліївна, докторантка кафедри поліцейського права 
Національної академії внутрішніх справ. Назва дисертації «Адміністративно-правові засади 
формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні». Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, МВС України                   
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий консультант:                   
Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, т.в.о. начальника відділу 
докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. Опоненти: Кузьменко 
Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного та фінансового права Юридичного інституту ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Юнін Олександр 
Сергійович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 
заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ; Миськів Леся Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, головний 
науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права. 
 

 

Чорнопищук Роман Миколайович, докторант кафедри загальної хірургії 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Назва 
дисертації: «Мультимодальні принципи надання допомоги хворим з опіками: профілактика, 
діагностика, лікування (експериментально-клінічне дослідження)». Шифр та назва 
спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 58.601.01 Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль,             
майдан Волі, 1; тел.(0352)52-72-69). Науковий консультант: Желіба Микола Дмитрович, 
доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії Вінницького 
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Опоненти: 
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Запорожан Степан Йосипович, доктор медичних наук, професор, проректор закладу вищої 
освіти з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор кафедри загальної хірургії 
Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського                          
МОЗ України; Чемерис Орест Мирославович, доктор медичних наук, доцент, директор 
Департаменту охорони здоровʼя Львівської обласної державної адміністрації, доцент кафедри 
хірургії № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького                
(за сумісництвом); Кравцов Олексій Віталійович, доктор медичних наук, завідувач 
відділенням опіків ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева                 
НАМН України». 

 

Муравйов Петро Тадеушович, доцент кафедри хірургії № 2 Одеського національного 
медичного університету. Назва дисертації: «Вдосконалення диференційної діагностики, 
хірургічної тактики та методів корекції механічної жовтяниці внаслідок захворювань 
біліопанкреатодуоденальної зони доброякісного та злоякісного генезу». Шифр та назва 
спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 58.601.01 Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль,   
майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Опоненти: Шевчук Ігор Михайлович, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії  та кардіохірургії Івано-Франківського 
національного медичного університету МОЗ України; Тамм Тамара Іванівна, доктор 
медичних наук, професор, завідувачка кафедри хірургії та проктології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України; Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного 
університету імені М.І. Пирогова МОЗ України. 
 

 

Крихтіна Юлія Олександрівна, докторант навчально-науково-виробничого центру, 
Національний університет цивільного захисту України. Назва дисертації: “Механізми 
формування та реалізації державної політики розвитку транспортної галузі України”. Шифр 
та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 
Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий консультант: 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. Опоненти: Антонова Людмила 
Володимирівна, доктор наук з державного  управління, професор, професор кафедри обліку і 
аудиту Чорноморського Національного університету ім. П. Могили; Латинін Микола 
Анатолійович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 
економічної політики та менеджменту Навчально-наукового інституту "Інститут державного 
управління" Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Ажажа Марина 
Андріївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту 
організацій та управління проектами Інженерного навчально-наукового інституту 
Запорізького національного університету ім. Ю.М. Потебні. 

 

Котух Євген Володимирович, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних 
технологій і систем, Державний податковий університет. Назва дисертації: “Теоретико-
методологічні засади забезпечення кібербезпеки в публічному секторі”. Шифр та назва 
спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 
Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Опоненти: Торічний Вадим Олександрович, 
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доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри національної безпеки та 
управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної 
прикордонної служби України; Щепанський Едуард Валерійович, доктор наук з державного 
управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 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. 

 

Кропивницький Віталій Станіславович, докторант навчально-науково-виробничого 
центру, Національний університет цивільного захисту України. Назва дисертації: “Механізми 
публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в Україні”. Шифр та 
назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 
Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий консультант: 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. Опоненти: Євсюков Олександр 
Петрович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного 
управління у сфері цивільного захисту Інституту державного управління та наукових 
досліджень з цивільного захисту; Воротін Валерій Євгенович, доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту 
законодавства Верховної Ради України; Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з державного 
управління, професор, заступник начальника навчально-методичного центру  начальник 
відділу методичного забезпечення навчального процесу Національної академії Національної 
гвардії України. 

 

Гавриченко Дмитро Георгійович, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної 
терапії та медицини болю Одеського медичного інституту  Міжнародного гуманітарного 
університету. Назва дисертації: «Публічні механізми трансформації та розвитку сфери 
охорони здоров’я України». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного 
управління.  Спецрада Д 38.053.03 Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили (54003, Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, т. (051250-03-33).  Опоненти:  Антонов 
Андрій Вячеславович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 
економічної безпеки, публічного управління та адміністрування  Державний університет 
«Житомирська політехніка»; Орлова Наталія Сергіївна,  доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри державного управління, публічного адміністрування 
та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця; Криштанович Мирослав Франкович, доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та  
інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка. 

 

Сторожев Роман Іванович, Президент Громадської організації «Асоціація 
«Надрокористувачі України». Назва дисертації: «Механізми забезпечення розвитку лідерства 
в публічно-управлінській діяльності». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми 
державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного 
захисту України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91).                              
Опоненти: Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з державного управління, 
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професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені 
Петра Могили) (м. Миколаїв); Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного 
управління, Поліського національного університету (м. Житомир); Драган Ірина Василівна, 
доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник,  старший науковий 
співробітник відділу методології сталого розвитку,  Державна установа «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (м. Київ). 

 
 


