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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

 

Юзв’як Микола Йосипович, провідний математик Інституту прикладних проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Назва дисертації: 

“Розвиток методу безпосереднього інтегрування у задачах теорії пружності та 

термопружності для тіл з плоскими та циліндричними поверхнями”. Шифр та 

назва спеціальності – 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Спецрада 

Д 35.195.01 Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (032) 263-83-77). 

Науковий керівник: Токовий Юрій Владиславович, доктор фізико-математичних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу механіки деформівного 

твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача НАН України. Офіційні опоненти: Пастернак Ярослав Михайлович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор Волинського 

національного університету імені Лесі Українки; Кравець Володимир 

Степанович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник 

Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. 

 

ХІМІЧНІ НАУКИ 

 

Копач Василина Вікторівна, фахівець НДР кафедри хімічного аналізу, 

експертизи та безпеки харчової продукції Навчально-наукового інституту біології, 

хімії та біоресурсів ЧНУ імені Юрія Федьковича. Назва дисертації: “Фізико-хімічні 

закономірності  фазових перетворень та властивості стопів потрійної системи 

CdTe-MnTe-ZnTe”. Шифр та назва спеціальності – 02.00.21 – хімія твердого тіла. 

Спецрада Д 76.852.42 Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел.(0372)58-48-11). 

Науковий керівник: Фочук Петро Михайлович, доктор хімічних наук, професор, 

професор кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 

Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені Юрія 

Федьковича. Офіційні опоненти: Томашик Василь Миколайович, доктор хімічних 

наук, професор, завідувач відділу хімії напівпровідникових матеріалів Інституту 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ); Бондар 

Анатолій Адольфович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу фізичної хімії неорганічних матеріалів Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (м. Київ) 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

Губатюк Руслан Сергійович, молодший науковий співробітник, Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Назва дисертації: «Технологія і 
обладнання для індукційної термічної обробки зварних з'єднань термозміцнених 
залізничних рейок з високовуглецевих сталей». Шифр та назва спеціальності – 
05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології. Спецрада Д 26.182.01 
Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (03150, м. Київ, вул. 
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Казимира Малевича, 11; тел. (044) 205-23-76). Науковий керівник: Римар Сергій 
Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник відділу фізики газового розряду та електротермії 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Офіційні опоненти: 
Перемітько Валерій Вікторович, доктор технічних наук, професор, декан 

металургійного факультету Дніпровського державного технічного університету 
МОН України; Чвертко Євгенія Петрівна, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри зварювального виробництва Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського» 
МОН України 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

Білоус Олена Юріївна, науковий співробітник відділу розвитку регіональних 

економічних систем Державної установи «Інститут ринку та економіко-екологічних 
досліджень Національної академії наук України». Назва дисертації: «Державне 
регулювання трансферу наукових знань як чинник інноваційного розвитку 
національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 «Економіка та 
управління національним господарством». Спецрада Д 41.055.01 Одеського 
національного економічного університету (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 
8; тел. (067) 750-83-36). Науковий керівник: Єрмакова Ольга Анатоліївна, доктор 
економічних наук, професор, завідувачка відділу економіко-екологічного розвитку 
приморських Державної установи «Інститут ринку та економіко-екологічних 
досліджень Національної академії наук України». Офіційні опоненти: Гриценко 
Андрій Андрійович, доктор економічних наук, професор, заступник директора з 
наукової роботи Державної установи «Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук України»; Басюркіна Наталія Йосипівна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри управління бізнесом Одеського 
національного технологічного університету 

Осос Павло Анатолійович, викладач кафедри маркетингу, економіки, управління 
та адміністрування Вищого навчального закладу «Національна академія 
управління». Назва дисертації: «Стратегія управління економічним розвитком 
фармацевтичної галузі України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 
«Економіка та управління національним господарством». Спецрада Д 26.889.01 
Вищого навчального закладу «Національна академія управління» (03153, м.Київ, 
вул. Ушинського, 15, тел. (044) 246-24-64). Науковий керівник: Єрохін Сергій 
Аркадійович, доктор економічних наук, професор, ректор Вищого навчального 
закладу «Національна академія управління». Офіційні опоненти: Сержанов 
Віталій Вікторович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
фінансів та банківської справи, декан економічного факультету Державного 
вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»; 
Войтович Сергій Ярославович, кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри маркетингу Луцького національного технічного університету 

Терещенко Ольга Василівна, асистент кафедри фінансів, обліку та 
оподаткування Національного авіаційного університету. Назва дисертації: 
«Механізми регулювання валютного ринку в умовах відкритості національної 
економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління 
національним господарством». Спецрада Д 26.062.02 Національного авіаційного 
університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара. 1, тел. (044) 406-77-39, (044) 
406-76-51). Науковий керівник: Косова Тетяна Дмитрівна, доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування 
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Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Житар Максим 
Олегович, доктор економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 
роботи Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний європейський 
університет»; Манжура Олександр Васильович, доктор економічних наук, 
доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського університету 
економіки і торгівлі 

Багін Михайло Леонідович, науковий співробітник, Сумський національний 

аграрний університет. Назва дисертації: «Управління ефективністю використання 
земельних ресурсів в системі менеджменту 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: Матвєєв Павло Миколайович, доктор 

економічних наук, доцент, директор ТОВ «Земінформ». Офіційні опоненти: 
Ігнатенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економіки Університету Григорія Сковороди у Переяславі; Сьомич 
Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

підприємництва і права Полтавського державного аграрного університету 

Гончар Вячеслав Миколайович, начальник департаменту безпеки НАК 
«Нафтогаз». Назва дисертації: «Стратегії та механізми управління організаційно-
економічною безпекою 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: Орел 
Володимир Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економіки, фінансів та обліку ПВНЗ «Європейський університет». 
Офіційні опоненти: Дячков Дмитро Володимирович, доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри менеджменту імені І.А. Маркіної Полтавського 
державного аграрного університету; Сенчук Ігор Іванович, доктор економічних 
наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

Кошля Андрій Олександрович, суддя, Добропільський міськрайонний суд 

Донецької області. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий механізм 
забезпечення вимог національної екологічної безпеки в Україні». 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: Кобрусєва Євгенія Анатоліївна, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри адміністративного і кримінального права 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 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 

Гурин Микола Олександрович, суддя Господарського суду Чернівецької області. 
Назва дисертації «Визнання недійсними правочинів боржника у процедурі 
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банкрутства». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 – господарське право, 
господарсько-процесуальне право. Спецрада Д 11.737.02 у Донецькому 
державному університеті внутрішніх справ, МВС України (25015, м. 
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1; тел.: (0629) 58-84-20). Науковий 
керівник: Ніколенко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки 
факультету № 4 Донецького державного університету внутрішніх справ. 
Опоненти: Деревянко Богдан Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової 
економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; Кабенок Юлія Валеріївна, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та 
комерційного права Державного торговельно-економічного університету 

Недзельська Галина Всеволодівна, начальник Головного управління 
Пенсійного фонду України у Львівській області. Назва дисертації: «Особливості 
кримінологічної характеристики шахрайства, що вчиняється організованою 
групою». Шифр та назва спеціальності ‒ 12.00.08 ‒ кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д. 35.052.23 Національного 
університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, 
т. (032) 237-49-93)). Науковий керівник: Гумін Олексій Михайлович, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу 
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Бурдін 
Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного 
факультету, професор кафедри кримінального права та кримінології Львівського 
національного університету імені Івана Франка; Богатирьов Іван Григорович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових та 
адміністративно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука 

Медведик Лев Орестович, викладач кафедри судоустрою, прокуратури та 

адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». 
Назва дисертації: «Юрисдикція правосуддя в Україні: порівняльний аспект». 
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: Остапенко Леонід Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри цивільного права та процесу, Навчально-науковий інститут 
права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська 
політехніка». Офіційні опоненти: Сердюк Валентин Васильович, доктор 
юридичних наук, професор, суддя Верховного суду; Лопушинський Тарас 
Андрійович, кандидат юридичних наук, головний спеціаліст Львівського 
регіонального відділення Національної школи суддів України 

Бабич Ігор Сергійович, начальник департаменту превентивної діяльності 
Національної поліції України. Назва дисертації: «Адміністративно-правове 
регулювання окремих аспектів перерахунку пенсійного забезпечення 
військовослужбовців та працівників поліції 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: Кобзар Олександр Федорович, доктор юридичних наук, професор, 

начальник факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту 
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Національної  гвардії України. Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, 

доктор юридичних наук, професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури 
Національної академії внутрішніх справ; Коваленко Наталія Володимирівна, 

доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного суду 

 
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

Мінгальова Юлія Ігорівна, асистент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій, Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Назва дисертації: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій 
в організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики». Шифр та 
назва спеціальності – 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 
Спецрада Д 26.459.01 Інституту цифровізації освіти Національної академії 
педагогічних наук України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9; тел. (044) 453-90-
51). Науковий керівник: Карплюк Світлана Олександрівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, вчитель математики, Технікум програмування 
INFOTECH, Білосток, Польща. Офіційні опоненти: Струтинська Оксана 
Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційних 

технологій і програмування Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова; Коротун Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри комп’ютерних наук, заступник декана факультету інформаційно-
комп’ютерних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

Френкель Стелла, асистент кафедри соціальної медицини та гуманітарних 
дисциплін ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (м. Київ). Назва 
дисертації: «Система соціально-психологічної підтримки інфікованих осіб зрілого 
віку». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 17; тел. 
(050)730-30-39). Науковий керівник: Турбан Вікторія Вікторівна,  доктор 
психологічних наук, професор, завідувач лабораторії загальної психології та 
історії психології ім. В.А. Роменця Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України. Офіційні опоненти: Гоян Ігор Миколайович, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної психології Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника МОН України; Білецький 
Павло Степанович, кандидат психологічних наук, директор Українського 
північно-східного інституту прикладної та клінічної медицини  (м. Суми) 

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

Шевчук Ірина Геннадіївна, викладач кафедри хорового диригування Одеської 

національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Назва дисертації: 
«Українська хорова музика в руслі духовно-естетичних шукань національної 
культури першої половини ХХ століття». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 
– музичне мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 
(048)726-78-76). Науковий керівник: Рижова Ольга Олексіївна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано Одеської 
національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Офіційні опоненти: 
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Козаренко Олександр Володимирович, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор, завідувач кафедри філософії мистецтв Львівського національного 
університету імені І. Франка; Власенко Ірина Миколаївна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та 
хореографічної підготовки Криворізького національного університету 

Штефюк Валерія Дмитрівна, викладач кафедри режисури та майстерності 
актора Київського національного університету культури і мистецтв. Тема 
дисертації: «Інтеркультурність акторського тренінгу в сучасному театральному 
мистецтві». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури. 
Спеціалізована вчена рада Д 26.807.02 Київського національного університету 
культури і мистецтв (01601, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36; тел. (044)528-04-
41). Науковий керівник: Гусакова Ніна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри режисури та майстерності актора Київського 
національного університету культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Веселовська 
Ганна Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу 

театрознавства Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії 
мистецтв України; Сорока Іван Іванович, кандидат мистецтвознавства, старший 

викладач кафедри мистецтв Приватного вищого навчального закладу «Київський 
університет культури» 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

Френкель Стелла, асистент кафедри соціальної медицини та гуманітарних 

дисциплін ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (м. Київ). Назва 
дисертації: «Система соціально-психологічної підтримки інфікованих осіб зрілого 
віку». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 17; тел. 
(050)730-30-39). Науковий керівник: Турбан Вікторія Вікторівна,  доктор 

психологічних наук, професор, завідувач лабораторії загальної психології та 
історії психології ім. В.А. Роменця Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України. Офіційні опоненти: Гоян Ігор Миколайович, доктор психологічних наук, 
професор, професор кафедри соціальної психології Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника МОН України; Білецький 
Павло Степанович, кандидат психологічних наук, директор Українського 

північно-східного інституту прикладної та клінічної медицини  (м. Суми) 

 
 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Карпеченкова Ганна Вячеславівна, голова громадської організації «Пані 
Патронеса». Назва дисертації: «Формування державної політики у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству в Україні». 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: 
Шевченко Сергій Олексійович доктор наук з державного управління, професор, 
професор кафедри управління та адміністрування Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Сиченко Віктор 
Володимирович, доктор наук з державного управління, професор, ректор 

Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 
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Дніпропетровської обласної ради»; Перевізник Вячеслав Миколайович, 

кандидат наук з державного управління, заступник начальника інституту 
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України 

Правосуд Олександр Євгенович, селищний голова Якимівської селищної ради 
Мелітопольського району Запорізької області. Назва дисертації: «Довіра 
населення до системи публічного управління у сфері забезпечення національної 
безпеки України». 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: 
Шевченко Сергій Олексійович доктор наук з державного управління, професор,  
професор кафедри управління та адміністрування Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Шевчук Інна 
Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач 

науково-дослідної частини Хмельницький університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова; Копанчук Олена Євгенівна, кандидат наук з державного 

управління, Народний депутат України 

 


