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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА НАУК 

 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

 
Козак Людмила Володимирівна, доцентка кафедри астрономії та фізики 
космосу, фізичний факультет Київського Національного Університету імені Тараса 
Шевченка МОН України. Назва дисертації: «Турбулентні процеси в 
навколоземному космічному просторі». Шифр та назва спеціальності – 01.03.03 – 
геліофізика і фізика Сонячної системи. Спецрада Д 26.208.01 Головної 
астрономічної обсерваторії НАН України (03143, м. Київ, вул. Акадкміка 
Заболотного, 27, тел. (044) 526-08-69). Опоненти: Яковенко Юрій 
Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН 
України; Сумарук Юрій Петрович, доктор фізико-математичних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. 
Субботіна НАН України; Федоров Юрій Іванович, доктор фізико-математичних 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Головної астрономічної 
обсерваторії НАН України 
 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
 
Киця Андрій Романович, завідувач відділу хімії окислювальних процесів Відділення 
фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. 
Литвиненка Національної академії наук України. Назва дисертації: “Кінетика 
формування Ag-, Cu- та Ni-вмісних наночастинок у розчинах”. Шифр та назва 
спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Докторська рада Д 35.051.10 Львівського 
національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Кирила і 
Мефодія, 6; тел. (032) 260-03-91). Опоненти: Стрижак Петро Євгенович, доктор 
хімічних наук, професор, завідувач відділу каталітичних синтезів на основі 
одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН 
України (м. Київ); Аксіментьєва Олена Ігорівна, доктор хімічних наук, професор, 
головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського 
національного університету імені Івана Франка; Василечко Леонід Орестович, 
доктор хімічних наук, професор, професор кафедри напівпровідникової електроніки 
Національного університету «Львівська політехніка» 
 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 
Біляєва Вікторія Віталіївна, доцент кафедри аерогідромеханіки та 
енергомасопереносу, Дніпровський національний університет імені О. Гончара. 
Назва дисертації: «Наукові основи оцінки шкідливих факторів та захисту 
працівників на об’єктах паливно-енергетичного комплексу». Шифр та назва 
спеціальності – 05.26.01 – охорона праці. Спецрада Д 08.085.01 Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури» (49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а; тел. (056) 746 00 85). 
Опоненти: Глива Валентин Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри фізики Київського національного університету будівництва і 
архітектури; Болібрух Борис Васильович, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська 
політехніка»; Сукач Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою 
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Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
Мельникова Наталія Іванівна, доцент кафедри систем штучного інтелекту 
Національного університету «Львівська політехніка» Назва дисертації: «Моделі та 
методи підтримки персоналізованих рішень у медичних системах» Шифр та назва 
спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Спецрада Д 
35.052.14 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий консультант: – Шаховська 
Наталя Богданівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри систем 
штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка». Опоненти: 
Зайченко Юрій Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
математичних методів системного аналізу, завідувач відділенням другої вищої та 
післядипломної освіти Інституту прикладного системного аналiзу Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»; Березький Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри комп’ютерної інженерії Західноукраїнського національного 
університету; Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри програмних засобів Запорізького національного технічного 
університету 
 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
 
Разиграєв Олег Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі 
Українки. Назва дисертації: «Становлення та розвиток пенітенціарної системи на 
Волині та в Галичині у 1918–1939 роках». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – 
історія України, 07.00.02 – всесвітня історія. Спецрада Д 32.051.03 Волинського 
національного університету імені Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; 
тел. (0332) 72-01-26). Науковий консультант: Гаврилюк Світлан Віталіївна, 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри музеєзнавства, 
пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського 
національного університету імені Лесі Українки. Опоненти: Зайцев Олександр 
Юрієвич, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії Українського 
католицького університету; Комар Володимир Леонович, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних 
галузей історичної науки Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника; Менджецький Влодзімєж, доктор габілітований з історії, професор, 
керівник Відділу суспільної історії ХІХ і ХХ століть Інституту історії Польської 
академії наук  
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 
Попов Олександр Вікторович, перший заступник Голови правління ПрАТ «ФЕД». 
Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади здійснення технологічного 
реінжинірингу промислового виробництва». Шифр та назва спеціальності – 
08.00.04 «Eкономіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)». Спецрада Д 41.088.05 Одеського національного технологічного 
університету (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Опоненти: 
Войт Сергій Миколайович, доктор економічних наук, генеральний директор ДП 
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова; 
Наумов Олександр Борисович, доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
Національного авіаційного університету; Павлова Олена Миколаївна, доктор 
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економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та 
маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки 
Побережна Заріна Миколаївна, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій 
Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Управління 
формуванням бізнес-моделі авіапідприємств на конкурентних ринках». 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). Науковий консультант: Ареф’єва Олена Володимирівна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту 
Національного авіаційного університету. Опоненти: Дикань Володимир 
Леонідович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та 
управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного 
університету залізничного транспорту; Маслак Ольга Іванівна, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського; Прохорова Вікторія 
Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії 
Гарькава Вікторія Федорівна, ректор ПЗВО «Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика». Назва дисертації: «Стратегія забезпечення економічної 
безпеки України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 «Економіка та 
управління національним господарством». Спецрада Д 26.055.01 Державного 
торговельно-економічного університету (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156; тел. (044) 531 
47 41). Науковий консультант: Мазаракі Анатолій Антонович, доктор економічних 
наук, професор, ректор Державного торговельно-економічного університету. 
Опоненти: Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, 
професор, начальник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Маргасова Вікторія Геннадіївна, 
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи НУ «Чернігівська 
політехніка»; Попадинець Назарій Миколайович, доктор економічних наук, 
старший дослідник, заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-
наукового інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська 
політехніка» 
Пузирьова Поліна Володимирівна, доцент кафедри смарт-економіки Київського 
національного університету технологій та дизайну. Назва дисертації: «Формування 
та розвиток інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу». Шифр та 
назва спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)». Спецрада Д 26.102.05 Київського національного 
університету технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 
тел. (044) 256-29-05). Опоненти: Забуранна Леся Валентинівна, доктор 
економічних наук, професор, народний депутат України, Верховна Рада України; 
Охріменко Ігор Віталійович, доктор економічних наук, професор, ректор 
Київського кооперативного інституту бізнесу і права; Ложачевська Олена 
Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
Національного транспортного університету, м. Київ 
Макурін Андрій Андрійович, доцент кафедри міжнародних відносин і аудиту 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Назва 
дисертації: «Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку та контролю 
операцій з криптовалютами». Шифр та назва спеціальності: 08.00.09 
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». 
Спецрада Д 14.052.01 Державного університету «Житомирська політехніка» 
(10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Опоненти: Фоміна 
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Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
обліку та оподаткування Державного торговельно-економічного університету; 
Мельниченко Олександр Віталійович, доктор економічних наук, доцент кафедри 
фінансів Гданської Політехніки; Бруханський Руслан Феоктистович, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-аналітики та інноваційного 
інжинірингу Західноукраїнського національного університету 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 
Кобко Євген Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, помічник Голови 
консультативно-контрольного відділу Департаменту забезпечення діяльності 
Голови Національної поліції України. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий 
механізм забезпечення національної безпеки держави». 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). Опоненти: Куліш Анатолій Миколайович, доктор юридичних 
наук, професор, директор навчально-наукового інституту права Сумського 
державного університету; Борко Андрій Леонідович, доктор юридичних наук, 
професор, декан факультету морського права Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова; Теремецький Владислав Іванович, 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, 
конституційного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і 
туризму 
Пилипишин Павло Богданович, в.о. доцента кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова. Тема дисертації: «Концептуалізація індивідуалізму у 
класичній філософії права». Шифр та назва спеціальності: 12.00.12 – філософія 
права. 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). Науковий консультант: Омельчук Олег Миколайович, 
доктор педагогічних наук, професор, ректор університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова. Опоненти: Бліхар В’ячеслав Степанович, доктор філософських 
наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології Львівського 
державного університету внутрішніх справ; Гураленко Наталія Анатоліївна, 
докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії права та прв 
людини Чернівецького  національного університету імені Юрія Федьковича; 
Романова Альона Сергіївна, докторка юридиних наук, професорка, професорка 
кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та 
інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка». 
Заяць Ольга Степанівна, доцентка кафедри цивільно-правових дисциплін 
Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ. Тема 
дисертації: «Інтенціональний аналіз професійної адвокатської діяльності: 
філософсько-правовий дискурс». Шифр та назва спеціальності: 12.00.12 – 
філософія права. 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). Науковий консультант: Омельчук Олег Миколайович, 
доктор педагогічних наук, професор, ректор університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова. Опоненти: Вовк Вікторія Миколаївна, професорка кафедри 
правового забезпечення Київського інституту Національної гвардії України, 
докторка юридичних наук, професорка; Гарасимів Тарас Зеновійович, професор 
кафедри теорії права та конституціоналізму, заступник директора з науково-
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педагогічної роботи Інституту права, психології та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, 
професор; Гураленко Наталія Анатоліївна, докторка юридичних наук, 
професорка, завідувачка кафедри теорії права та прв людини Чернівецького  
національного університету імені Юрія Федьковича 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
 
Гуменюк Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
медицини катастроф та військової медицини Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького. Назва дисертації: «Теорія і практика 
підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у медичних 
закладах вищої освіти». 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). Опоненти: Козубовська Ірина Василівна, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи Державного вищого начального закладу «Ужгородський національний 
університет»; Мельничук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін 
Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України; Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри української мови Криворізького державного педагогічного 
університету 
Матеуш Мухацький, доцент, Педагогічний університет імені Комісії народної освіти 
(Республіка Польща). Назва дисертації «Теорія та освітня практика використання 
інформаційних технологій у розвитку особистостей у Республіці Польща». Шифр та 
назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 
Спецрада Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.:(044)234-11-08. 
Опоненти: Шпак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри початкової освіти Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького; Валат Войцех, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогічної освіти Жешувського університету (м. Жешув); 
Червінська Інна Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника 
Хроленко Марина Володимирівна, завідувач кафедри біології та основ 
сільського господарства Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка. Назва дисертації: «Теорія і практика формування 
екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової 
підготовки». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти. Спецрада Д 56.146.01 Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка (41400, Сумська обл., 
м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; тел. +38(05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий 
консультант: Кузьмінський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та 
менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка. Опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського 
угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Марусинець Мар’яна Михайлівна, 
доктор педагогічних наук, професор, директор департаменту освіти і науки, молоді 
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та спорту Закарпатської військової обласної державної адміністрації; Іщенко 
Людмила Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
 
Булдигіна Юлія Валеріївна, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут 
ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Назва 
дисертації: «Хвороба Грейвса: патогенетичні аспекти, клініко-морфологічні та 
імунні чинники, оптимізація алгоритмів персоналізованого лікування». Шифр та 
назва спеціальності – 14.01.14 – ендокринологія. Спецрада Д 26.558.01 ДУ 
«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» 
(04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69; тел. (044) 254-13-89). Науковий 
консультант: Тронько Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, 
директор (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка 
НАМН України»). Опоненти: Власенко Марина Володимирівна, доктор медичних 
наук, професор, завідувачка кафедри ендокринології Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова; Юзвенко Тетяна Юріївна, доктор 
медичних наук, професор, заступник директора з наукових питань Українського 
науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 
органів і тканин МОЗ України; Сергієнко  Вікторія Олександрівна, доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри ендокринології Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького  
 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
 
Бігдан Олексій Антонович, декан ІІ фармацевтичного факультету, доцент 
кафедри клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної 
хімії, Запорізький державний медичний університет. Назва дисертації: «Синтез, 
хімічна модифікація та біологічні властивості 3-,4-,5- тризаміщених-1,2,4-триазол-3-
тіонів». Шифр та назва спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія. Спецрада Д 17.600.03 Запорізького державного медичного 
університету (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). 
Опоненти: Омельянчик Людмила Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, 
професор, професор кафедри хімії Запорізького національного університету; Голік 
Микола Юрійович, доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри 
аналітичної хімії та аналітичної токсикології Національного фармацевтичного 
університету; Коваленко Сергій Миколайович, доктор хімічних наук, професор, 
професор кафедри органічної хімії Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна 
 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 
Фердман Геннадій Петрович, заступник начальника Науково-дослідного центру 
Збройних Сил України «Державний океанаріум» з наукової роботи Інституту 
Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія». 
Назва дисертації: «Державне управління безпекою транспортної інфраструктури 
України». 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 14.052.03 Державного університету 
«Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. 
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(0412) 24-14-22). Опоненти: Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук з 
державного управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту 
Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Загурська-
Антонюк Вікторія Францівна, доктор наук з державного управління, доцент, 
завідувач кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту Державного 
університету «Житомирська політехніка»; Акімова Людмила Миколаївна, доктор 
наук з державного управління, професор, заступник Голови Національного 
агентства кваліфікацій 
 


