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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
КАНДИДАТА НАУК 

 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 
Климась Руслан Володимирович, начальник відділу досліджень, статистики 
пожеж та надзвичайних ситуацій науково-дослідного центру протипожежного 
захисту Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного 
захисту. Назва дисертації: «Удосконалення методу прогнозування припинення та 
поширення горіння системою вогнеперешкоджання на маслонаповнених 
трансформаторних підстанціях». Шифр та назва спеціальності – 21.06.02 – пожежна 
безпека. Спецрада Д 35.874.01 Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел.(032)233-00-88). 
Науковий керівник: Ніжник Вадим Васильович, доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник, начальник науково-дослідного центру протипожежного 
захисту  Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного 
захисту. Офіційні опоненти: Костенко Віктор Климентович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри природоохоронної діяльності Донецького 
національного технічного університету; Веселівський Роман Богданович, 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри наглядово-профілактичної 
діяльності та пожежної автоматики навчально-наукового інституту пожежної та 
техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 
Білязе Олексій Сергійович, директор ТОВ «Дослідницька група АРГИС» (м. Київ). 
Назва дисертації: «Забезпечення економічного розвитку національної економіки в 
умовах глобалізаційних змін». Шифр і назва спеціальності – 08.00.03 «Економіка та 
управління національним господарством». Спецрада Д 17.127.01 Класичного 
приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 
228-07-79). Науковий керівник: Папаіка Олександр Олексійович, доктор 
економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
макроекономіки та державного управління Причорноморського науково-дослідного 
інституту економіки та інновацій (м. Одеса). Офіційні опоненти: Сафонов Юрій 
Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової 
та методичної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» (м. Київ); Гальцова Ольга Леонідівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних 
економічних відносин Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) 
Гриненко Ігор Миколайович, викладач кафедри економіки та менеджменту ВСП 
«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 
архітектури». Назва дисертації: «Економічне обґрунтування стратегій розвитку 
підприємств-стейкхолдерів в оновленому форматі будівельного девелопменту». 
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). Науковий керівник: Новикова Іннола 
Вікторівна, доктор економічних наук, професор, заступник директора ВСП 
«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 
архітектури». Офіційні опоненти: Гросул Вікторія Анатоліївна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та бізнесу Державного 
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біотехнологічного університету, Савчук Тетяна Валеріївна, кандидат економічних 
наук, доцент, заступник директора зі стратегічного та інноваційного розвитку ТОВ 
«Архітектурно-будівельні новації» 
Кіщак Наталія Григорівна, асистент кафедри менеджменту в будівництві 
Київського національного університету будівництва і архітектури. Назва дисертації: 
«Економіко-управлінський інструментарій оцінки продуктивності операційної 
системи 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) 241-55-80). 
Науковий керівник: Рижакова Галина Михайлівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту в будівництві Київського національного 
університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Гончар Вікторія 
Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 
Іщенко Тетяна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, начальник 
управління програмами підвищення кваліфікації тренінгового центру Закладу 
післядипломної освіти «Українська школа урядування» Національного агентства 
України з питань державної служби 

 
ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 
Шкіндюк Василь Іванович, начальник Кам’янець-Подільського районного 
управління поліції ГУНП в Хмельницькій області. Назва дисертації: 
«Адміністративно-правові засади взаємодії та координації у сфері правоохоронної 
діяльності на регіональному рівні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 
Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС 
України (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3-А; тел. (057) 341-61-50). Науковий 
керівник: Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 
заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх 
справ; Коропатнік Ігор Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 
начальник кафедри правового забезпечення Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Прокудін Олександр Сергійович, начальник департаменту забезпечення 
діяльності голови Національної поліції України. Назва дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення підготовки особового складу підрозділів 
сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань». Шифр та 
назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, МВС України (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3-А; 
тел. (057) 341-61-50). Науковий керівник: Музичук Олександр Миколайович, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан факультету 
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 
Бараш Євген Юхимович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, професор кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права Національної академії внутрішніх справ; Рєзнік Олег 
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Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, 
секретар Сумської міської ради 
Шеметенко Людмила Петрівна, суддя П’ятого апеляційного адміністративного 
суду. Назва дисертації: «Суб’єкти адміністративної юрисдикції: вітчизняний  та 
зарубіжний досвід». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 23.053.05 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. 
Винниченка (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522)32-08-89. 
Науковий керівник: Терзі Олена Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент 
кафедри судової медицини Одеського національного медичного університету; 
Офіційні опоненти: Дніпров Олексій Сергійович, доктор юридичних наук,  Офіс 
Президента України, заступник керівника; Дрозд Олексій Юрійович, доктор 
юридичних наук, професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури 
Національної академії внутрішніх справ 
Притолюк Наталя Миколаївна, помічник-консультант народного депутата 
України. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання реалізації 
спеціальних заходів з попередження насильства сім’ї». Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Спецрада Д 23.053.05 Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені В. Винниченка (25006, м. Кропивницький, 
вул. Шевченка, 1; тел. (0522)32-08-89. Науковий керівник: Сербин Руслан 
Андрійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 
проректор Національної академії внутрішніх справ; Офіційні опоненти: Журавльов 
Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук,  Офіс Президента України, 
заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, 
державних нагород - керівник управління з питань помилування; Максименко 
Наталя Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені В. Винниченка 
Прянішнікова Ірина Володимирівна, начальник відділу комунікацій Головного 
управління Національної поліції в Київській області. Назва дисертації: 
«Адміністративно-правові засади взаємодії засобів масової інформації з органами 
Національної поліції під час запровадження правового режиму воєнного стану». 
Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 Науково-дослідного 
інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Сербин Руслан Андрійович, доктор юридичних наук, 
професор, заслужений юрист України, проректор Національної академії внутрішніх 
справ. Офіційні опоненти: Шкарупа Костянтин Вікторович, доктор юридичних 
наук, старший дослідник, провідний інспектор відділу організаційного забезпечення 
діяльності керівництва Бюро Економічної Безпеки Департаменту організаційного 
забезпечення діяльності; Шевченко Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, 
доцент, заступник директора навчально-наукового інституту заочного навчання та 
підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 
Щирук Микола Олександрович, науковий співробітник Науково-дослідного 
інституту публічного права. Назва дисертації: «Адміністративно-правові 
інструменти забезпечення національної безпеки правоохоронними органами». 
Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 Науково-дослідного 
інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
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Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України, начальник відділу докторантури та 
ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Шатрава 
Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-
дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування Харківського 
національного університету внутрішніх справ; Бригінець Андріана Василівна, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Академії 
адміністративно-правових наук 
Аганін Богдан Юрійович, науковий співробітник Науково-дослідного інституту 
публічного права. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади 
забезпечення Національною поліцією безпеки дорожнього руху в Україні». Шифр 
та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 Науково-дослідного інституту 
публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий 
керівник: Басс Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ. Офіційні 
опоненти: Петров Сергій Євгенович, доктор юридичних наук, доцент, заступник 
начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській області; 
Солнцева Христина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Захаров Артем Вячеславович, керуючий партнер адвокатського об’єднання 
«Артанія». Назва дисертації: «Адміністративні процедури в адвокатській 
діяльності». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 Науково-
дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-
10-31). Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, 
професор, Заслужений діяч науки і техніки України, начальник відділу докторантури 
та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Гаруст 
Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 
співробітник Науково-дослідного інституту публічного права; Бригінець Андріана 
Василівна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Академії 
адміністративно-правових наук 
Токар Петро Танасійович, начальник Святошинського управління поліції 
Головного управління Національної поліції в м. Києві. Назва дисертації: 
«Адміністративно-правовий статус керівного складу органів Національної поліції». 
Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.503.01 Науково-дослідного 
інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України, начальник відділу докторантури та 
ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Дніпров 
Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, старший дослідник, заступник 
керівника Офісу Президента України; Кононенко Сергій Васильович, кандидат 
юридичних наук, т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України в 
Кіровоградській області 
Гавалешко Петро Степанович, суддя, Шевченківський районний суд м. Чернівці. 
Назва дисертації: «Особливості доказування в суді апеляційної інстанції: 
адміністративно-правове дослідження». 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, 
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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: Доненко Валерій Вікторович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної 
справи та фінансів; Маркін Сергій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, 
адвокат 
Слаблюк Нікіта Сергійович, адвокат. Назва дисертації: «Адміністративно-
правовий статус та особливості трансформації діяльності  Державної податкової 
служби України». 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: Білак Наталія Ігорівна, кандидат юридичних наук, 
адвокат. Офіційні опоненти: Пунда Олександр Олегович, доктор юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри права Хмельницького національного університету; Козій 
Ірина Сергіївна, кандидат юридичних наук, адвокат 
Балагура Роман Васильович, викладач кафедри права Закладу вищої освіти 
«Університет Короля Данила», м. Івано-Франківськ. Назва дисертації: «Цивільний 
процесуальний порядок розгляду судами індивідуальних трудових спорів». 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: Бабецька Іванна Ярославівна, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри права Закладу вищої освіти «Університет Короля 
Данила». Офіційні опоненти: Кармаза Олександра Олександрівна, доктор 
юридичних наук, професор, член Центральної виборчої комісії; Піцик Христина 
Зіновіївна, кандидат юридичних наук, доцент, викладач Івано-Франківського 
фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені С. Граната (м. Івано-
Франківськ) 
Мандзій Сергій Володимирович, народний депутат України. Назва дисертації: 
«Теоретико-правові засади статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні». 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: Копиленко Олександр Любимович, 
доктор юридичних наук, професор, народний депутат України. Офіційні опоненти: 
Скрипнюк Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор 
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Дурнов Євген 
Сергійович, доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора 
Департаменту персоналу МВС України 
Поліш Володимир Віталійович, викладач кафедри права Закладу вищої освіти 
«Університет Короля Данила», м. Івано-Франківськ. Назва дисертації: «Критерії 
справедливості у процесі застосування права в Україні». 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: Криховецький Іван Зеновійович, доктор юридичних наук, 
доцент, професор кафедри права Закладу вищої освіти «Університет Короля 
Данила». Офіційні опоненти: Дурнов Євген Сергійович, доктор юридичних наук, 
професор, перший заступник директора Департаменту персоналу МВС України; 
Каленюк Оксана Миколаївна кандидат юридичних наук, доцент, викладач Івано-
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Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені С. Граната 
(м. Івано-Франківськ) 

 
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 
Хромченкова Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи, Опорний навчальний заклад «Щасливський навчально-виховний комплекс 
«Ліцей – загально-освітня школа І-ІІІ ступенів» – дитячий садок Пристоличної 
сільської ради». Назва дисертації «Формування професійної відповідальності 
майбутніх журналістів на бакалаврському рівні вищої освіти». Шифр та назва 
спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада 
Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). Науковий керівник: Скиба 
Юрій Андрійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу інтеграції 
вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України. Офіційні опоненти: 
Дяченко Марія Дмитрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 
освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету; 
Васюк Оксана Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Капілєнко Анастасія Іванівна, викладач кафедри загальної педагогіки та 
спеціальної освіти, Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Назва 
дисертації: «Формування готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до 
командної роботи в умовах інклюзії». 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 керівник: Літовченко Ольга 
Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сімейної та спеціальної 
педагогіки і психології Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».  Офіційні опоненти: Супрун 
Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
психокорекційної педагогіки, Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова; Ярмола Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 
старший дослідник, заступник директора з наукової роботи  Інституту спеціальної 
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

 
МЕДИЧНІ НАУКИ 

 
Панчук Еліна Анатоліївна, асистент кафедри акушерства та гінекології Одеського 
національного медичного університету МОЗ України, м. Одеса. Назва дисертації: 
«Перинатальні наслідки у вагітних із загрозою передчасних пологів за різних 
фармакотерапевтичних підходів». Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – 
акушерство та гінекологія. Спецрада Д 41.600.02 Одеського національного 
медичного університету (65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2; т. 8-048-723-
33-24). Офіційні опоненти: Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри акушерства та гінекології №1 НУОЗУ імені П.Л. 
Шупика МОЗ України; Грищенко Ольга Валентинівна, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України 
Хілько Юрій Олександрович, лікар-хірург відділення хірургії підшлункової залози, 
лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ДУ 
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН 
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України. Назва дисертації – «Порівняльна оцінка лапароскопічних та ендоскопічних 
методів декомпресії жовчних шляхів при пухлинах периампулярної зони». 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 керівник: 
Шкарбан Віктор Павлович, доктор медичних наук, старший дослідник, провідний 
науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та жовчовивідних проток 
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН 
України. Офіційні опоненти: Дейкало Ігор Миколайович, доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри загальної хірургії Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; Шкварковський 
Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
хірургії № 2 Буковинського державного медичного університету МОЗ України 

 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 
Писаревський Сергій Васильович, старший викладач кафедри технічного та 
тилового забезпечення факультету логістикі Національної академії національної 
гвардії України. Назва дисертації: “Механізми управління державно-приватним 
партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки 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 керівник: 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. Офіційні опоненти: Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного 
управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, старший науковий 
співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Корецький Юрій 
Олександрович, кандидат наук з державного управління, начальник Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській 
області 
Гикало Юрій Вадимович, начальник факультету підготовки спеціалістів військової 
розвідки та спеціального призначення Військової академії (м. Одеса). Назва 
дисертації: «Вдосконалення механізмів управління вищої військової асвіти». 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: Ворона Петро 
Васильович, доктор наук з державного управління, професор, начальник 
управління грантового забезпечення Національного фонду досліджень України 
(м. Київ). Офіційні опоненти: Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного 
управління, професор, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького (м. Хмельницький), Заслужений діяч науки і техніки України; Ажажа 
Марина Андріївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор 
кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного 
навчально-наукового інституту Запорізького національного університету 

 


