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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
КАНДИДАТА НАУК 

 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 
Чумак Анатолій Олександрович, молодший науковий співробітник відділу 
«Технологічного управління якістю обробки інструментами із НТМ» Інституту 
надтвердих матеріалів iм. B.M. Бакуля НАН України. Назва дисертації: 
«Підвищення стійкості інструментів з надтвердих композитів кубічного нітриду 
бору групи BL при фінішній лезовій обробці загартованих сталей». Шифр та назва 
спеціальності – 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. 
Спецрада Д 26.230.01 Інституту надтвердих матеріалів iм. B.M. Бакуля НАН 
України (04074, м. Київ-74, вул. Автозаводська, 2; тел. (044) 468-86-32). 
Науковий керівник: Клименко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, 
професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут надтвердих матеріалів 
ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ). Офіційні опоненти: Посвятенко Едуард 
Карпович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри виробництва, 
ремонту та матеріалознавства Національного транспортного університету; 
Майборода Віктор Станіславович, доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри конструювання машин Національного технічного університету України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 
Деркач Олександр Валерійович, молодший науковий співробітник науково-
дослідної частини, Сумський національний аграрний університет. Назва 
дисертації: «Соціальна відповідальність в системі управління 
конкурентоспроможністю суб'єктів аграрного бізнесу». 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 керівник: Зайцев Юрій Олександрович, доктор 
економічних наук, професор, генеральний директор державної установи «Інститут 
охорони ґрунтів України». Офіційні опоненти: Кропивко Максим Михайлович, 
доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник академіка-
секретаря відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії 
аграрних наук України; Лагодієнко Володимир Вікторович, доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 
Одеського національного технологічного університету 
Пасько Сергій Михайлович, Миколаївський селищний голова Сумської області. 
Назва дисертації: «Формування конкурентних управлінських структур аграрних 
підприємств». 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 керівник: Данько Юрій 
Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та 
міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету. Офіційні 
опоненти: Яців Ігор Богданович, доктор економічних наук, професор, проректор 
з наукової роботи Львівського національного університету природокористування; 
Свиноус Іван Вікторович, доктор економічних наук, професор, професор 
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кафедри обліку і оподаткування Білоцерківського національного аграрного 
університету. 
Карпенко Герман Юрійович, молодший науковий співробітник відділу 
економічного регулювання природокористування, Державна установа «Інститут 
ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України». 
Назва дисертації: «Формування інноваційної моделі сталого розвитку регіонів в 
умовах глобальної турбулентності». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 
«Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка». Спецрада Д 41.088.05 
Одеського національного технологічного університету (65039, м. Одеса, вул. 
Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник: Павленко Олена 
Пантеліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного 
управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного 
екологічного університету. Офіційні опоненти: Крамаренко Ірина Сергіївна, 
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Стегней Маріанна 
Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та 
фінансів Мукачівського державного університету 
Михальчинець Галина Томівна, старший викладач кафедри економіки і фінансів, 
Мукачівський державний університет. Назва дисертації: «Структурні 
трансформації фінансового ринку України та моделювання його розвитку». 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: Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Іванченкова Лариса 
Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
цифрових технологій фінансових операцій Одеського національного 
технологічного університету; Купчишина Ольга Анатоліівна, кандидат 
економічних наук, заступник начальника Головного управління державної 
податкової служби у Миколаївській області 
Нодь Оршоя Ласлівна, викладач Фахового коледжу, Закарпатський угорський 
інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегово. Назва дисертації: «Формування 
стратегічних орієнтирів збалансованого регіонального розвитку галузі туризму та 
курортно-рекреаційної сфери». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 «Розвиток 
продуктивних сил та регіональна економіка». Спецрада Д 41.088.05 Одеського 
національного технологічного університету (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; 
тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник: Стегней Маріанна Іванівна, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри економіки та фінансів 
Мукачівського державного університету. Офіційні опоненти: Богатирьов 
Костянтин Олександрович, доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри спортивних ігор, заступник директора інституту фізичної культури, 
спорту та реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Бойко Євгенія Олександрівна, 
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 
Костюкевич Сергій Федорович, суддя Волинського окружного адміністративного 
суду. Назва дисертації: «Реалізація та захист адміністративно-правового статусу 
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приватної особи у публічній сфері». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 
Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. 
Володимира Вернадського, 2/4; тел.(056)756-05-78). Науковий керівник: Легеза 
Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка». Офіційні опоненти: Макушев Петро 
Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
 історії та теорії держави і права Університету митної справи та фінансів; 
Волкова Юлія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри публічного та міжнародного права Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана 
Лашкун Анастасія Ігорівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Публічні 
послуги у сфері справляння податків». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 
Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. 
Володимира Вернадського, 2/4; тел.(056)756-05-78). Науковий керівник: Легеза 
Євген Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів. Офіційні 
опоненти: Гетьман Євген Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, 
головний учений секретар Національної академії правових наук України;  
Щербина Євген Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного, трудового та господарського права Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара 
Малех Ірина Богданівна, суддя Західного апеляційного господарського суду. 
Назва дисертації: «Теоретичні та практичні  аспекти суддівського розсуду». Шифр 
та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада – Д 08.727.02 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, 
пр-т Гагаріна, 26, тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Власова Ганна 
Петрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічного 
права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Офіційні опоненти: Чорноус Юлія Миколаївна, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової 
медицини Національної академії внутрішніх справ; Бодунова Олеся Миколаївна, 
кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри правничої лінгвістики 
Державного податкового університету 
Дзюба Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри цивільно-правових 
дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Назва 
дисертації: «Адміністративно-правове регулювання діяльності територіальних 
громад в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.727.02 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, 
проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Юнін Олександр 
Сергійович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні 
опоненти: Дніпров Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник, Заступник Керівника Офісу Президента України; Дрозд 
Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
поліцейського права Національної академії внутрішніх справ 
Кисельов Олександр Олегович, директор ТОВ «Гранд видобування». Назва 
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дисертації: «Особливості здійснення кримінального провадження  в умовах 
особливого періоду та надзвичайного та воєнного станів». Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада – Д 08.727.02 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, 
пр-т Гагаріна, 26, тел. (056) 377-34-80). Науковий керівник: Власова Ганна 
Петрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічного 
права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Офіційні опоненти: Тарасенко Олег Сергійович, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності 
Національної академії внутрішніх справ; Гуріна Дарія Петрівна, кандидат 
юридичних наук, заступник завідувача лабораторії навчальної та наукової роботи 
Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
Бурхан-Крутоус Лілія Анатоліївна, приватний виконавець, виконавчий округ 
Дніпропетровська область. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий статус 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». Шифр та назва спеціальності – 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 
Спецрада Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел.(056)756-05-78). Науковий керівник: 
Макушев Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри історії та теорії держави і права Університету митної справи та фінансів. 
Офіційні опоненти: Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, 
професор, заступник директора Видавничого дому «Гельветика»;  Хрідочкін 
Андрій Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки 
Український державний хіміко-технологічний університет 
Лашкун Анастасія Ігорівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Публічні 
послуги у сфері справляння податків». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 
Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. 
Володимира Вернадського, 2/4; тел.(056)756-05-78). Науковий керівник: Легеза 
Євген Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів. Офіційні 
опоненти: Гетьман Євген Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, 
головний учений секретар Національної академії правових наук України;  
Щербина Євген Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного, трудового та господарського права Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара 
Козяр Роман Якович, викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури 
Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». Назва 
дисертації: «Організаційно-правовий механізм запобігання втручанню у 
професійну діяльність судді». Шифр та назва спеціальності – 12.00.10 – 
судоустрій; прокуратура та адвокатура. Спецрада Д35.140.02 Закладу вищої 
освіти “Львівський університет бізнесу та права” (79021, м. Львів, вул. 
Кульпарківська, 99, тел. (0322) 92-87-08). Науковий керівник: Лопушинський 
Тарас Андрійович, кандидат юридичних наук, головний спеціаліст Львівського 
регіонального відділення Національної школи суддів України. Офіційні опоненти: 
Назаров Іван Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, Заступник 
Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Гудима 
Віталій Валерійович, кандидат юридичних наук, співробітник Управління СБУ у 
Львівській області 
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Базарник Марта Володимирівна, викладач кафедри судоустрою, прокуратури 
та адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». 
Назва дисертації: «Правові засади розвитку професійної правосвідомості судді у 
світлі євроінтеграційних процесів в Україні». Шифр та назва спеціальності – 
12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура Спецрада Д35.140.02 Закладу 
вищої освіти “Львівський університет бізнесу та права” (79021, м. Львів, вул. 
Кульпарківська, 99, тел. (0322) 92-87-08). Науковий керівник: Денис Соломія 
Романівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і 
кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні 
опоненти: Назаров Іван Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, 
Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; 
Гудима Віталій Валерійович, кандидат юридичних наук, співробітник Управління 
СБУ у Львівській області 
Борзаниця Сергій Володимирович, суддя, Луганський окружний 
адміністративний суд. Назва дисертації: «Принцип пропорційності як принцип 
податкових правовідносин». 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: Золотухіна Лілія 
Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-
правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ. Офіційні опоненти: Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Волкова Юлія 
Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного 
та міжнародного права Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
 
Луценко Вікторія Олександрівна,  науковий співробітник лабораторії дошкільної 
освіти і виховання Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти 
Інституту проблем виховання НАПН України. Назва дисертації: «Гендерне 
виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО». Шифр та назва 
спеціальності – 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Спецрада Д 26.454.01 Інституту 
проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; 
тел. (044)4683082). Науковий керівник: Рейпольська Ольга Дмитрівна, доктор 
педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання – 
керівник Центру розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем 
виховання НАПН України. Офіційні опоненти: Зданевич Лариса Володимирівна, 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, 
психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; 
Половіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Чередніченко Світлана Володимирівна, методист вищої категорії Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Назва дисертації: 
«Розвиток культурологічної складової змісту дошкільної освіти (друга половина 
ХХ – початок ХХІ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.08 – дошкільна 
педагогіка. Спецрада Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України 
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044)4683082). Науковий керівник: 
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Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, тимчасово не 
працює. Офіційні опоненти: Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних 
меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України; Половіна 
Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
 
Гавалко Анна Василівна, молодший науковий співробітник відділу клінічної 
фізіології та патології внутрішніх органів Державної установи «Інститут 
геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Назва дисертації – «Роль 
гіпоксії в порушенні толерантності до глюкози у людей похилого віку та шляхи 
корекції». 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). Науковий керівник: Асанов Ервін Османович, доктор медичних 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу 
клінічної фізіології та патології внутрішніх органів Державної установи «Інститут 
геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Офіційні опоненти: Денефіль 
Ольга Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 
патологічної фізіології Тернопільського національного медичного університету 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України; Халангот Микола Дмитрович, доктор 
медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу епідеміології 
ендокринних захворювань Державної установи «Інститут ендокринології та обміну 
речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» 
Самохвалова Олена Олександрівна, лікар-онколог-гінеколог відділення 
онкогінекології, Національний інститут раку. Назва дисертації: «Клінічні 
особливості рецидивів раку вульви та молекулярно-біохімічні фактори прогнозу». 
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія. Спецрада Д 26.560.01 
Національного інституту раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 
33/43, тел. (044) 257-10-52). Науковий керівник: Копчак Костянтин 
Володимирович, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник 
науково-дослідного відділення пухлин органів черевної порожнини Національного 
інституту раку МОЗ України. Офіційні опоненти: Харченко Катерина 
Володимирівна, доктор медичних наук, доцент, завідуюча відділенням 
малоінвазивної хірургії КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр»; 
Ковальов Олексій Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри онкології Державного закладу «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України» 

 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 
Березін Максим Юрійович, голова підкомітету по соціальним питанням у сферах 
національної безпеки і оборони, народний депутат, Верховна Рада України. Назва 
дисертації: «Формування механізмів державного управління у сфері охорони 
громадського порядку». Шифр та назва спеціальності ‒ 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 керівник: 
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Даций Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналу». Офіційні 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»; Кравчук Олег Вікторович, доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Мазовецький Руслан Ігорович, начальник Чугуївського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Назва 
дисертації: «Організаційно-економічний механізм державного регулювання 
соціального забезпечення Збройних Сил 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: 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». Офіційні опоненти: 
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; Бестюк Андрій Іванович, кандидат наук з 
державного управління, Начальник відділу підготовки у ВВНЗ та ВНП ЗВО - 
заступник начальника управління доктрин та індивідуальної підготовки Головного 
управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних Сил України 

 


