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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА НАУК 

 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

 
Птащенко Федір Олександрович, завідувач кафедри фізики і хімії, Національний 
університет «Одеська морська академія». Назва дисертації: «Вплив віддаленої 
взаємодії між домішковими атомами та поверхневими дефектами на процес 
формування, провідність та сенсорну чутливість до молекул NO2 і NH3 поруватого 
кремнію та інших кремнієвих структур». Шифр на назва спеціальності – 01.04.10 – 
фізика напівпровідників та діелектриків. Спецрада Д41.051.01 Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 
2; тел. (048)723-52-54). Науковий консультант: Михайленко Віталій Іванович, 
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики і хімії 
Національного університету «Одеська морська академія». Опоненти: Лепіх 
Ярослав Ілліч, доктор фізико-математичних наук, професор, директор 
Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова; Оленич Ігор Богданович, доктор 
фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри радіоелектронних і 
комп’ютерних систем Львівського національного університету імені Івана Франка; 
Євтух Анатолій Антонович, доктор фізико-математичних наук, професор, 
провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова 

 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 
Кононенко Максим Миколайович, доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Назва дисертації: 
«Геомеханічне обґрунтування параметрів підземної інфраструктури при 
видобуванні залізної руди із застосуванням емульсійних вибухових речовин». Шифр 
та назва спеціальностей: 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка та 05.15.04 – 
шахтне та підземне будівництво. Спецрада Д 08.080.04 у Національному технічному 
університеті «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19,  
(056) 746-22-00). Опоненти: Паламарчук Тетяна Андріївна, доктор технічних наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу механіки 
гірських порід Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної 
академії наук України; Петренко Володимир Дмитрович, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри транспортної інфраструктури Українського 
державного університету науки і технологій; Гайко Геннадій Іванович, доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри геоінженерії Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
Козлов Олексій Валерійович, докторант кафедри інтелектуальних інформаційних 
систем, Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Назва 
дисертації: «Методи та моделі оптимізаційно-орієнтованого синтезу для 
удосконалення інтелектуальних систем керування нелінійними динамічними 
об’єктами». Шифр та назва спеціальності – 05.13.07 – автоматизація процесів 
керування. Спецрада Д 41.052.01 Національного університету «Одеська 
політехніка» (65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. 048-705-83-77). Науковий 
консультант: Кондратенко Юрій Пантелійович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського 
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національного університету імені Петра Могили. Опоненти: Шевчук Дмитро 
Олегович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації 
авіаційних перевезень Національного авіаційного університету; Волков Віктор 
Едуардович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри механіки, 
автоматизації та інформаційних технологій Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова; Купін Андрій Іванович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Криворізького національного 
університету 

 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 

 
Яковенко Роман Володимирович, доцент кафедри плодівництва і 
виноградарства, Уманський національний університет садівництва. Назва 
дисертації: «Основи підвищення продуктивності яблуні і груші за оптимізованого 
удобрення». Шифр та назва спеціальності – 06.01.07 – плодівництво. Спецрада 
Д 74.8464.01 Уманського національного університету садівництва (20305, м. Умань, 
вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 3-20-11). Науковий консультант: Копитко Петро 
Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 
загального землеробства Уманського національного університету садівництва. 
Опоненти: Кіщак Олена Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, старший 
науковий співробітник, завідуюча селекційно-технологічним відділом Інституту 
садівництва; Лисанюк Віктор Григорович, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру 
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»; Балаєв Анатолій 
Джалілович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 
ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 

 
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 
Бебко Світлана Вікторівна, докторант Київського національного університету 
технологій та дизайну. Назва дисертації: «Механізм управління кооперацією 
закладів вищої освіти для розвитку глобальної конкурентоспроможності». Шифр і 
назва спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством». Спецрада Д 26.102.05 Київського національного університету 
технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, тел. (067) 598-
24-73). Науковий консультант: Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних 
наук, професор, ректор Київського національного університету технологій та 
дизайну. Опоненти: Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Національного університету «Чернігівська 
політехніка»; Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету; 
Вітковський Юрій Петрович, доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри глобальної економіки Державного біотехнологічного університету 
Аксельрод Роман Борисович, професор кафедри економіки та менеджменту, ВСП 
«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 
архітектури». Назва дисертації: «Науково-методологічні засади управління 
процесами трансформації будівельних підприємств». Шифр та назва спеціальності 
– 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)». Спецрада Д 26.056.10 Київського національного університету 
будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 
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241-55-80). Опоненти: Шпак Нестор Омелянович, доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва 
Національного університету «Львівська політехніка»; Штулер Ірина Юріївна, 
доктор економічних наук, професор, перший проректор ВНЗ «Національна академія 
управління»; Валінкевич Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки, підприємництва та туризму Поліського національного 
університету 
Шпаков Андрій Васильович, доцент кафедри менеджменту в будівництві, 
Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: 
«Теоретико-методологічні засади адміністрування стратегічними змінами діяльності 
підприємств-стейкхолдерів проєктів будівництва». Шифр та назва спеціальності – 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)». Спецрада Д 26.056.10 Київського національного університету 
будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 
241-55-80). Опоненти: Поповиченко Ірина Валеріївна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів, економіки та підприємництва ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Отенко Василь 
Іванович доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця; Смерічевський Сергій Францович, доктор економічних наук, професор, 
декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного 
університету 
Данькевич Степан Михайлович, директор Державного підприємства «Радехівське 
лісомисливське господарство». Назва дисертації: «Наукові засади фінансово-
економічного механізму збалансованого використання земель лісогосподарського 
призначення (на прикладі Малого Полісся)». Шифр та назва спеціальності – 08.00.06 
«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». 
Спецрада Д 26.371.02 Інституту агроекології і природокористування НААН (03143, 
м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-92-21). Науковий консультант: 
Паляничко Ніна Іванівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник сектору екологічного менеджменту Інституту 
агроекології і природокористування. Опоненти: Черчик Лариса Миколаївна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування 
Волинського національного університету імені Лесі Українки; Мішенін Євген 
Васильович, доктор економічних наук, професор; Сундук Анатолій Миколайович, 
доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем 
економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 
Яремко Олег Павлович, старший науковий співробітник відділу інституціонального 
забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування. 
Назва дисертації: «Еколого-економічні основи збалансованого розвитку лісового 
сектору Подільського економічного району». Шифр та назва спеціальності – 08.00.06 
«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». 
Спецрада Д 26.371.02 Інституту агроекології і природокористування НААН (03143, 
м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел.(044) 5269221). Офіційні опоненти: Сакаль 
Оксана Володимирівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу експериментального проектування землекористування 
«Інноваційний центр» Інституту землекористування НААН України; Дубас 
Ростислав Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
управління та адміністрування ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»; Опенько Іван Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, 
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доцент кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Вербівська Людмила Василівна, доцент кафедри бізнесу та управління 
персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Назва дисертації: «Стратегічний розвиток системи електронного бізнесу в 
національній економіці України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 
«Економіка та управління національним господарством». Спецрада Д 41.052.10 
Національного університету «Одеська політехніка» (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 
1; тел. (048)705-84-31). Опоненти: Шапошников Костянтин Сергійович, доктор 
економічних наук, професор, начальник відділу науково-дослідної роботи та 
атестації наукових кадрів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»; Стадник Валентина Василівна, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри менеджменту та адміністрування Хмельницького національного 
університету; Смерічевська Світлана Василівна, доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри логістики Національного авіаційного університету 

 
ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 
Залєток Наталія Валеріївна, завідувачка відділу архівознавства Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Державної 
архівної служби України. Назва дисертації:  “Жінки на військовій службі у Великій 
Британії та СРСР у роки Другої світової війни”. Шифр та назва спеціальності:  
07.00.02 – всесвітня історія. Шифр спеціалізованої вченої ради:  Д 26.235.01 
Інституту історії України НАН України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 
279-63-62). Опоненти:  Кудряченко Андрій Іванович, доктор історичних наук, 
професор, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»; 
Петренко Ірина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки та суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі;  
Фурман Ігор Іванович, доктор історичних наук, професор, начальник кафедри 
воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського 

 
ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 
Михайлів Марія Омелянівна, доцент кафедри цивільного права та процесу 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: 
«Спадкування у міжнародному приватному праві». Шифр та назва спеціальності - 
12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право. Спецрада – Д 35.051.27 Львівського національного університету імені Івана 
Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; т. (032) 2603402). Опоненти: Заіка 
Юрій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака; Кармаза 
Олександра Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, член Центральної 
виборчої комісії; Кухарєв Олександр Євгенович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри цивільного права та процесу факультету номер шість 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
Сергієнко Наталія Артурівна, доцент кафедри приватного права Київського 
університету імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий 
механізм виконавчого провадження: теорія і практика». Шифр та назва спеціальності 
– 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 
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Спецрада Д 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Опоненти: Шаповал Роман 
Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого; Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейської діяльності та 
публічного адміністрування факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 
професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії 
внутрішніх справ 
Носач Андрій Володимирович, перший заступник начальника Головного 
управління Служби безпеки України. Назва дисертації: «Кримінологічне 
забезпечення захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України». 
Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, МВС України (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3-А; 
тел. (057) 341-61-50). Опоненти: Данильченко Юрій Броніславович, доктор 
юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу кримінологічних 
досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса; Шаблистий Володимир Вікторович, доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-
наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ; Павликівський Віталій Іванович, доктор 
юридичних наук, професор, перший проректор Харківського університету 

 
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 
Тороп Крістіна Сергіївна, директор комунального закладу освіти «Спеціальна 
школа «Шанс» Дніпропетровської обласної ради». Назва дисертації: «Теоретичні і 
методичні засади формування ключових компетентностей в учнів з порушеннями 
інтелектуального розвитку». Шифр та назва спеціальності – 13.00.03 – корекційна 
педагогіка. Спецрада Д 26.450.01 Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 
Миколи Ярмаченка НАПН України (04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9; тел. 468-14-
81). Науковий консультант: Прохоренко Леся Іванівна, доктор психологічних наук, 
професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка. Опоненти: Татьянчикова Ірина Володимирівна, доктор педагогічних 
наук, доцент, доцент кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет»; Форостян Ольга Іванівна,  доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації Державного закладу 
«Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; 
Федоренко Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 

 
МЕДИЧНІ НАУКИ 

 
Боднар Петро Ярославович, доцент кафедри хірургії № 1 з урологією та 
малоінвазивною хірургією імені Л.Я. Ковальчука Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Назва дисертації: 
«Патогенетичні та структурно-функціональні закономірності розвитку 
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тромбоембологенних ускладнень при онкопатології». Шифр та назва спеціальності: 
14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 58.601.01 Тернопільського 
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Опоненти: Гоженко 
Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та 
техніки України, директор ДП «Український науково-дослідний інститут медицини 
транспорту МОЗ України»; Савицький Іван Володимирович, доктор медичних 
наук, професор, ректор ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ; 
Попович Ярослав Михайлович, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри 
хірургічних хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 
Потеряйко Сергій Петрович, заступник начальника науково-організаційного 
відділу Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного 
захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Назва дисертації: 
“Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку системи державного 
управління сферою цивільного захисту України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 
25.00.05 ‒ державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського 
порядку. Спецрада Д 26.142.04 Міжрегіональної Академії управління персоналом 
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. 490-95-12). Опоненти: Клименко Наталія 
Григорівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 
глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного 
управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; Яровой Тихон Сергійович, доктор наук з державного управління, 
доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”; Омаров Азад 
Енвер огли, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 
публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом 

 


