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Філатова Олена Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу проблем 
економічних трансформацій ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних 
трансформацій». Назва дисертації: «Інвестиційне забезпечення розвитку харчової 
промисловості в Україні». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – «Економіка та 
управління національним господарством». Спецрада Д 41.088.05 Одеського національного 
технологічного університету (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). 
Науковий керівник: Крилов Денис Валерійович, доктор економічних наук, доцент, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного 
університету. Офіційні опоненти: Шапошников Костянтин Сергійович, доктор 
економічних наук, професор, начальник відділу науково-дослідної роботи та атестації 
наукових кадрів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Мудрак Руслан Петрович, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Уманський національний 
університет садівництва. 

 

 
 

Бондарчук Богдан Георгійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 
«Мовотворчість як чинник соціальних змін: ідеї формальної школи літературознавства                      
у дискурсі філософії мови». Шифр та назва спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та 
філософія історії. Спецрада Д 26.053.16 Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник: 
Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
теоретичної і практичної філософії Київського національного університету                                        
імені Тараса Шевченка. Офіційний опонент: Ковтун Наталія Михайлівна, доктор 
філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського 
державного університету імені Івана Франка; Подолякіна Ольга Василівна, кандидат 
філософських наук, заступник директора з навчальної роботи відокремленого структурного 
підрозділу «Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу».  

 
 

Чорний Роман Володимирович, провідний фахівець науково-організаційного 
відділу Національного інституту стратегічних досліджень. Назва дисертації: «Екологія 
культури як феномен гуманізації сучасного соціокультурного простору». Шифр та назва 
спеціальності – 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.                                         
Спецрада Д 26.053.16 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. 234-11-08). Науковий керівник:                                            
Розова Тамара Вікторівна, доктор філософських наук, професор, завідуюча кафедри 
культурології та філософії культури Національного університету «Одеська політехніка». 
Офіційний опонент: Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук,                                          
член-кореспондент НАН України, професор, провідний науковий співробітник Інституту 
філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Легенький Юрій Григорович, доктор 
філософських наук, професор, професор кафедри дизайну і технологій Київського 
національного університету культури та мистецтв.  
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Донець Максим Андрійович, перший заступник начальника Управління - начальник 

Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України.                                  
Назва дисертації «Адміністративно-правовий статус військовослужбовців (тілоохоронців) 
Управління державної охорони України». 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 керівник: Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних 
наук, професор, заслужений юрист України, проректор Національної академії внутрішніх 
справ. Офіційні опоненти: Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування 
факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ;                                   
Титко Анна Василівна, кандидат юридичних наук, головний інспектор з особливих 
доручень 2-го відділу (взаємодії з оперативними підрозділами) 1-го управління 
(аналітичного) Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України.  

 
 
Буртовий Михайло Олексійович, детектив Національного бюро Четвертого 

підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного 
бюро України. Назва дисертації «Процесуальні права потерпілого та їх реалізація                                  
на стадії досудового розслідування». 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 керівник: Шумейко Дмитро 
Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, заступник начальника –  начальник 
слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві.                                  
Офіційні опоненти: Рогатюк Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії 
Служби безпеки України. Топорецька Зоряна Миколаївна, кандидат юридичних наук, 
доцент, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики. 
 
 

Гринь Дмитро Володимирович, тимчасово не працює. Назва дисертації: “Механізми 
використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади”. 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 керівник: Дзюндзюк Вячеслав 
Борисович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічної 
політики Навчально-наукового інституту "Інститут державного управління" Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. Офіційні опоненти: 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; Грень Лариса Миколаївна, 
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та психології 
управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна Національного технічного 
університету "Харківський політехнічний інститут". 
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