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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА НАУК 

 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 
Тростянчин Андрій Миколайович, доцент кафедри матеріалознавства та 
інженерії матеріалів, Національний університет «Львівська політехніка». Назва 
дисертації: «Концепція застосування водневої обробки для удосконалення 
структурно-фазового стану та властивостей функціональних матеріалів на основі 
сплавів рідкісноземельних та перехідних металів». Шифр та назва спеціальності – 
05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада Д 35.052.20 Національного університету 
«Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел.: (032)258-25-13). 
Науковий консультант: Дурягіна Зоя Антонівна, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри матеріалознавства та інженерії матеріалів Національного 
університету «Львівська політехніка». Опоненти: Штерн Михайло Борисович, 
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
реологічних та фізико-хімічних основ технології порошкових матеріалів Інституту 
проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України; Овчинников 
Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри обладнання та технології зварювального виробництва Національного 
університету «Запорізька політехніка»; Єфременко Василь Георгійович, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики Приазовського державного 
технічного університету 
Манзюк Едуард Андрійович, доцент кафедри комп’ютерних наук, Хмельницький 
національний університет. Назва дисертації: «Теоретичні та прикладні засади 
інтелектуальної інформаційної технології отримання довірчих рішень за 
людиноцентрованим підходом». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 
інформаційні технології. Спецрада Д70.052.06 Хмельницького національного 
університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (068)328-43-61). 
Опоненти: Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційної безпеки Навчально-наукового Фізико-технічного 
інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»; Шаховська Наталія Богданівна, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри систем штучного інтелекту Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету 
«Львівська політехніка»; Шерстюк Володимир Григорович, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри програмних засобів і технологій Херсонського 
національного технічного університету 
 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
 
Шевчук Андрій Володимирович, доцент кафедри всесвітньої історії,  
Житомирський  державний університет імені Івана Франка МОН України. Назва 
дисертації:  “Судова влада та суспільство Правобережної України наприкінці ХVІІІ – 
першій третині ХІХ ст.”. Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. 
Спецрада  Д 26.235.01 Інституту історії України НАН України (01001, Київ, вул. М. 
Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). Опоненти: Бармак Микола Валентинович,  
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та 
спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка; Дегтярьов Сергій Іванович, доктор 
історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Сумського державного 
університету; Філінюк Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор,  
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професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного 
університету  імені Івана Огієнка 
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 
Гуштан Тетяна Вікторівна, доцент кафедри технології і організації ресторанного 
господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного 
торговельно-економічного університету. Назва дисертації: «Методологія 
організаційно-економічного забезпечення розвитку торговельних підприємств в 
умовах євроінтеграції». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Спецрада 
Д 35.140.01 Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» 
(79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (032) 292-87-08). Опоненти: 
Перевозова Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу; Мороз Олег Васильович, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, маркетингу та 
економіки Вінницького національного технічного університету; Ліпич Любов 
Григорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного 
університету 
Обруч Ганна Володимирівна, доцент кафедри економіки та управління 
виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет 
залізничного транспорту. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні аспекти 
забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в 
умовах цифровізації». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Спецрада 
Д 64.820.05 Український державний університет залізничного транспорту (61050, м. 
Харків, майдан Фейєрбаха, 7, тел. (057) 730-10-96). Науковий консультант: Дикань 
Володимир Леонідович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського 
державного університету залізничного транспорту. Опоненти: Прохорова Вікторія 
Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії; Яновська 
Вікторія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету 
інфраструктури та технологій;  Мних Ольга Богданівна, доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету 
«Львівська політехніка» 
Величко Володимир Анатолійович, генеральний директор Державного 
підприємства «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». Назва дисертації: «Теоретико-
методологічні засади формування та реалізації стейкхолдерно-орієнтованої 
стратегії управління будівельних підприємств». Шифр та назва спеціальності – 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)». Спецрада Д 64.050.02 Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. 
(057) 707-66-56). Опоненти: Кобєлєва Тетяна Олександрівна, доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних 
відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут»; Божанова Вікторія Юріївна, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
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архітектури», м. Дніпро; Рижаков Дмитро Андрійович, доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри економіки будівництва Київського національного 
університету будівництва і архітектури 
Гаврильченко Олена Володимирівна, докторант кафедри маркетингу і логістики, 
Сумський національний аграрний університет. Назва дисертації: «Механізми 
управління потенціалом економічного розвитку підприємств сфери матеріального 
виробництва: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності – 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)». Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного аграрного 
університету (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 701012). 
Науковий консультант: Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, 
професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Сумського 
національного аграрного університету. Опоненти: Макаренко Петро 
Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 
та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного 
університету; Борисова Тетяна Михайлівна, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу Західноукраїнського національного університету; 
Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук,  професор, проректор 
з наукової роботи Національного університету «Чернігівська політехніка» 
Гнатківський Богдан Михайлович, докторант кафедри менеджменту 
ім. Л.І.Михайлової, Сумський національний аграрний університет. Назва дисертації: 
«Інвестиційні, інноваційні та фінансові механізми розвитку ресурсного потенціалу 
аграрних підприємств: теорія, методологія, практика». Шифр та назва 
спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)». Спецрада Д 55.859.01 Сумського національного 
аграрного університету (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. 
(0542) 701012). Науковий консультант: Красноруцький Олексій Олександрович, 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
ім. Л.І.Михайлової Сумського національного аграрного університету. Опоненти: 
Лупенко Юрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, директор ННЦ 
«Інститут аграрної економіки НААН України»; Орел Анна Миколаївна, доктор 
економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств Національного авіаційного університету; Язлюк Борис 
Олегович, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 
економічної експертизи та землевпорядкування Західноукраїнского національного 
університету 
Романенко Сергій Степанович, доцент кафедри спортивних ігор, 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. 
Ушинського, м. Одеса. Назва дисертації: «Стратегічні вектори розвитку спортивно-
оздоровчої діяльності в умовах глобальних викликів: національні особливості та 
завдання управління». 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). Опоненти: Славкова Олена Павлівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Сумського 
національного аграрного університету; Стегней Маріанна Іванівна, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри економіки та фінансів 
Мукачівського державного університету; Павленко Олена Пантеліївна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та 
менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного 
університету 
Глинський Назар Юрійович, доцент кафедри маркетингу і логістики, 
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Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Ринковий 
інструментарій формування та реалізації стратегій розвитку слабоурбанізованих 
територій в умовах трансформації національного господарства». Шифр та назва 
спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 
Спецрада Д 35.052.03 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, 
м. Львів, вул. С.Бандери, 12; тел.(032)258-22-10). Науковий консультант: 
Крикавський Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська 
політехніка». Опоненти: Іляш Ольга Ігорівна, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економічної кібернетики Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Бялковська 
Оксана Антонівна, доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної, 
науково-інноваційної та міжнародної діяльності Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет»; Готра Вікторія Вікторівна, професор, професор 
кафедри економіки і підприємництва Державного вищого навчального закладу 
«Ужгородський національний університет» 
Орлов Володимир Володимирович, перший заступник Голови Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації-начальника обласної військової адміністрації. 
Назва дисертації: «Вплив структурних дисбалансів фінансової системи на 
економічну безпеку держави». Шифр та назва спеціальності: 08.00.08 «Гроші, 
фінанси і кредит». Спецрада Д 14.052.01 Державного університету «Житомирська 
політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). 
Опоненти: Виговська Наталія Георгіївна, доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів та цифрової економіки Державного університету 
«Житомирська політехніка»; Бойко Антон Олександрович, доктор економічних 
наук, професор, доцент кафедри економічної кібернетики Сумського державного 
університету; Благун Іван Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор 
кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника 
Титикало Володимир Сергійович, проректор з економічних питань 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Назва дисертації: 
«Методологічні основи просторово-процесного управління економічним 
потенціалом підприємства в умовах постіндустріального розвитку». Шифр та назва 
спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)». Спецрада Д 26.062.02 Національного авіаційного 
університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара. 1, тел. (044) 406-77-39, (044) 
406-76-51). Опоненти: Прохорова Вікторія Володимирівна, доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Української 
інженерно педагогічної академії; Гораль Ліліана Тарасівна, доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри фінансів Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу; Тульчинська Світлана Олександрівна, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 
Татарова Тетяна Олександрівна, науковий співробітник наукової лабораторії з 
проблем превентивної діяльності та запобігання корупції Навчально-наукового 
інституту №3 (Національна академія внутрішніх справ), кандидат юридичних наук. 
Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади фіскального контролю в 
Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
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фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.006.09 ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство 
освіти і науки України (м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, тел. (044) 371-61-19). 
Опоненти: Коломоєць Тетяна Олександрівна  доктор юридичних наук, професор, 
Запорізький національний університет, декан юридичного факультету; 
Діхтієвський Петро Васильович  доктор юридичних наук, професор, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри 
адміністративного права; Приймаченко Дмитро Володимирович  доктор 
юридичних наук, професор, Університет митної справи та фінансів, проректор з 
наукової роботи 
Чернега Віталій Миколайович, доцент кафедри підприємницького та 
корпоративного права, Державний вищий навчальний заклад «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Тема дисертації: 
«Механізм правового регулювання сімейних відносин». Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право. Спецрада Д 70.895.02 Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова (29000, м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Опоненти: Сафончик Оксана Іванівна, докторка 
юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права 
Національного університету «Одеська юридична академія»; Явор Ольга 
Анатоліївна, докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри 
цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого; Кожевникова Вікторія Олександрівна, докторка юридичних наук, 
професорка кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
 
Хрик Василь Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 
завідувач кафедри лісового господарства, Білоцерківський національний аграрний 
університет. Назва дисертації «Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців 
лісового господарства до професійної діяльності». Шифр та назва спеціальності – 
13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.052.05 
Хмельницького національного університету (290016, м. Хмельницький, 
вул. Інститутська,11; тел.: (0382)77-35-04). Опоненти: Гриньова Марина 
Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка; Нагаєв Віктор 
Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
організацій Державного біотехнологічного університету; Кучай Олександр 
Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Слуцький Ярослав Сергійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Теорія і 
практика соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів у системі вищої 
освіти США». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки та 13.00.05 – соціальна педагогіка. Спецрада Д 12.112.01 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 
66-54-54). Науковий консультант: Панасенко Елліна Анатоліївна, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Державного 
вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». 
Опоненти: Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 
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імені А.С. Макаренка; Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, 
професор, ректор Державного закладу «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Полтава); Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Молнар Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету. Назва 
дисертації: «Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з 
учнями в міжкультурному просторі Закарпаття». Шифр та назва спеціальності – 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.145.01 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (29013, м. Хмельницький, 
вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант: 
Крутій Катерина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського. Опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; Козубовська Ірина 
Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»; Кравець Руслан Андрійович, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри української та іноземних мов Вінницького національного 
аграрного університету 
 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
 
Сірман Яна Вадимівна, доцент кафедри фундаментальних дисциплін ПЗВО 
«Міжнародна академія екології і медицини». Назва дисертації: «Патогенез 
діабетичної ретинопатії та обгрунтування шляхів її корекції (експериментальне 
дослідження)». Шифр та назва спеціальності: 14.03.04 – патологічна фізіологія (22 
– Охорона здоров’я). 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: Гудима Арсен 
Арсенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри симуляційної та 
екстреної  медицини Тернопільського національного медичного університету імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України; Зябліцев Сергій Володимирович, доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри патофізіології Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України; Грицюк Мар’яна 
Іванівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародних звʼязків Буковинського державного медичного університету 
МОЗ України 
МАНЬКОВСЬКИЙ Дмитро Станіславович, завідувач відділенням кардіоневрології 
ДУ «Інститут серця МОЗ України». Назва дисертації «Пацієнт- орієнтована 
стратегія неврологічного супроводу кардіохірургічних хворих з гіпоксично-
ішемічними ураженнями головного мозку (клінічний патоморфоз, фактори ризику, 
критерії діагностики та прогнозу). Шифр та назва спеціальності – 14.01.15 – нервові 
хвороби. Спецрада  Д 64.566.01 ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України" (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46, тел. (057)738-33-87). 
Опоненти: Негрич Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри неврології Львівського національного медичного університету ім. Д. 
Галицького МОЗ України; Насонова Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри неврології № 1 Національного університету охорони 
здоров’я України ім. П. Л. Шупика МОЗ України; Дельва Михайло Юрійович, 
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доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри нервових хвороб 
Полтавського державного медичного університету МОЗ України 
 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 
Сергієнко Лариса Василівна декан факультету національної безпеки, права та 
міжнародних відносин Державного університету «Житомирська політехніка». Назва 
дисертації: «Державна політика забезпечення безпеки урбанізованих територій». 
Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного управління, 
25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони 
громадського порядку. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету 
цивільного захисту України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 
715-63-91). Науковий консультант: Євдокимов Віктор Валерійович, доктор 
економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, ректор 
Державного університету «Житомирська політехніка». Опоненти: Копанчук 
Володимир Олександрович, доктор наук з державного управління, доцент, 
доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Хмельницького інституту імені 
Блаженнішого Володимира, Митрополіта Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналу»; Бондаренко Олександр 
Геннадійович, доктор наук з державного управління, доцент, начальник кафедри 
оперативного мистецтва оперативного факультету Національної академії 
Національної гвардії України; Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з 
державного  управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту 
Чорноморського Національного університету ім. П. Могили 
 


