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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
КАНДИДАТА НАУК 

 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 
Григор’єва Євгенія Сергіївна, завідувач навчальними лабораторіями кафедри 
охорони праці та навколишнього середовища, Український державний університет 
залізничного транспорту. Назва дисертації: «Удосконалення ризик-орієнтованого 
підходу до оцінювання умов праці на основі впровадження інтегрального 
показника». 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). Науковий керівник: Третьяков Олег Вальтерович, 
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри охорони праці та 
навколишнього середовища Українського державного університету залізничного 
транспорту. Офіційні опоненти: Русакова Тетяна Іванівна, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара; Рагімов Сергій Юсубович, 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт Національного університету цивільного 
захисту України 
Михайлик Віталій Сергійович, завідувач лабораторії кафедри технології і 
організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного 
університету. Назва дисертації: «Технологія борошняних кондитерських пісочних 
виробів з використанням шроту». Шифр та назва спеціальності – 05.18.16 – 
Технологія харчової продукції. Спецрада – Д 26.055.02 Державного торговельно-
економічного університету (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (097) 337 97 45). 
Науковий керівник: Кравченко Михайло Федорович, доктор технічних наук, 
професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного 
торговельно-економічного університету. Офіційні опоненти: Дорохович Вікторія 
Віталіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології 
хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових 
технологій; Гринченко Ольга Олексіївна, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Державного 
біотехнологічного університету 
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 
Ягодзінська Анна Станіславівна, помічник командира з фінансово-економічної 
роботи - начальник фінансово-економічної служби військової частини А0873, м. 
Одеса. Назва дисертації: «Система продовольчого забезпечення в умовах 
сталого розвитку аграрного сектору». 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: Прохорчук Світлана 
Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, проректор з навчально-
методичної роботи ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права». Офіційні 
опоненти: Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова; Пушак Ярослав Ярославович, доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та 
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економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 
Волков Олександр Олександрович, начальник сектору Головного слідчого 
управління Національної поліції України. Назва дисертації: «Початковий етап 
розслідування створення, використання, розповсюдження або збуту шкідливих 
програмних чи технічних засобів». 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, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 
377-34-80). Науковий керівник: Солдатенко Олена Анатоліївна, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та стратегічних 
розслідувань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 
Офіційні опоненти: Дрозд Валентина Георгіївна, доктор юридичних наук, 
професор, начальник 3-го науково-дослідного відділу науково-дослідної 
лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності 
Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС України; Дубівка 
Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ 
Рекун Сергій Сергійович, заступник начальника ГУНП – начальник слідчого 
управління ГУНП в Полтавській області. Назва дисертації: «Правове регулювання 
соціального захисту працівників слідчих підрозділів Національної поліції України». 
 Шифр та назва спеціальності - 12.00.05 – трудове право; право соціального 
забезпечення. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету 
внутрішніх справ (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3-А; тел.               (057) 341-61-
50). Науковий керівник: Могілевський Леонід Володимирович, доктор 
юридичних наук, професор, проректор Харківського національного університету 
внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Яковлєв Олександр Анатолійович, доктор 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Мельник Валентин 
Володимирович, кандидат юридичних наук, керуючий партнер Адвокатського 
об’єднання «Адвокатська компанія «Мельник та партнери» в м. Харків 
Абрикосов Дмитро Сергійович, старший оперуповноважений в ОВС відділу з 
питань запобігання та виявлення корупції Управління внутрішнього контролю 
ДБР. Назва дисертації: «Захист прав пасажира за договором перевезення 
повітряним транспортом». Шифр та назва спеціальності - 12.00.03 - цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада 
Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (21008, 
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3-А; тел. (057) 341-61-50). Науковий керівник: 
Самойленко Георгій Валерійович, доктор юридичних наук, доцент, професор 
кафедри цивільного права Запорізького національного університету. Офіційні 
опоненти: Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та 
цивільно-правових дисциплін Національного університету «Одеська юридична 
академія»; Хоменко Михайло Михайлович,  кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Мрачко Ігор Миколайович, начальник Полтавського районного управління 
поліції ГУНП в Полтавській області. Назва дисертації: «Правове регулювання 
кар’єрного росту працівників слідчих підрозділів Національної поліції України». 
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 Шифр та назва спеціальності - 12.00.05 – трудове право; право соціального 
забезпечення. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету 
внутрішніх справ (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3-А; тел.             (057) 341-61-
50). Науковий керівник: Лукаш Сергій Станіславович, доктор юридичних наук, 
професор, директор Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Обушенко Наталія Миколаївна, доктор 
юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Навчально-
наукового інституту права та інноваційної освіти; Купріянова Анастасія 
Олександрівна, кандидат юридичних наук, регіональний координатор Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції України 
Одинак Олександр Олександрович, суддя, секретар судової палати з розгляду 
цивільних справ Чернівецького апеляційного суду. Назва дисертації: «Цивільно-
правове регулювання захисту прав споживачів фінансових послуг». Шифр та 
назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 58.082.04 Західноукраїнського 
національного університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 
51-75-38). Науковий керівник: Міловська Надія Василівна, доктор юридичних 
наук, доцент, завідувач відділу дослідження проблем взаємодії держави і 
громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної 
академії правових наук України. Офіційні опоненти: Якубівський Ігор Євгенович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та 
процесу Львівського національного університету імені Івана Франка; Гейнц 
Руслана Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника 
Єрохіна Наталія Андріївна, заступник директора ТОВ «АДЕКТА ПРАЙМ» 
м. Дніпро. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання рекламної 
діяльності в Україні: теорія та судова практика». 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, кім. 223). Науковий керівник: Лютіков Павло 
Сергійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та 
приватного права Університету митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: 
Юровська Вікторія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого; Сквірський Ілля Олегович, доктор юридичних наук, професор, 
начальник юридичного відділу ТОВ «Вісма», м. Запоріжжя 
Турчак Альона Миколаївна, директор ТОВ «АДЕКТА ПРАЙМ» м. Дніпро. Назва 
дисертації: «Нуліфікація адміністративного акту: адміністративно-процесуальний 
аспект». 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, кім. 223). Науковий керівник: Лютіков Павло Сергійович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного 
права Університету митної справи та фінансів. Офіційні опоненти: Білоус Олег 
Валерійович, доктор юридичних наук, суддя Касаційного адміністративного суду 
у складі Верховного Суду; Юровська Вікторія Володимирівна, доктор 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Шевців Володимир Михайлович, заступник начальника Головного управління 
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Національної поліції в Житомирській області – начальник слідчого управління. 
Назва дисертації: «Методика розслідування незаконного використання з метою 
отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 
допомоги». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 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: Глобенко Геннадій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства 
факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. 
Офіційні опоненти: Дрозд Валентина Георгіївна, доктор юридичних наук, 
професор, начальник 3-го науково-дослідного відділу науково-дослідної 
лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності 
Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС України; Конюшенко 
Яна Юріївна, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального 
процесу Національної академії внутрішніх справ 
Шаль Віта Віталіївна, прокурор відділу прокуратури Автономної республіки Крим 
та м. Севастополя. Назва дисертації – «Соціальні гарантії прокурорів в Україні». 
Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального 
забезпечення. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.001.46 Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41) Науковий керівник: Щербина Віктор 
Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Москаленко Олена В’ячеславівна, доктор 
юридичних наук, професор, декан факультету менеджменту, адміністрування та 
права Державного біотехнологічного університету; Костенко Владислав 
Геннадійович, кандидат юридичних наук, суддя Ковпатівського районного суду м. 
Суми 
Гончар Руслан Віталійович, заступник начальника управління попередження 
злочинності Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. 
Назва дисертації – «Правове регулювання розірвання трудового договору за 
порушення трудової дисципліни». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – 
трудове право; право соціального забезпечення. Шифр спеціалізованої ради – Д 
26.001.46 Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41) Науковий 
керівник: Андріїв Василь Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 
Журавель Валентина Іванівна, доктор юридичних наук, керуючий 
«Адвокатського бюро Валентини Журавель»; Пікуль Володимир Павлович, 
кандидат юридичних наук, суддя Апеляційного суду Полтавської області 
Омельяненко Євгенія Петрівна, прокурора відділу процесуального керівництва 
при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та 
підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням 
законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з 
організованою та транснаціональною злочинністю. Назва дисертації – «Форми 
соціального захисту працівників органів прокуратури України» Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Шифр 
спеціалізованої ради – Д 26.001.46 Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 
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239-31-41) Науковий керівник: Татаренко Галина Вікторівна, кандидат 
юридичних наук, завідувач кафедри конституційного права Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: 
Павліченко Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, 
помічник начальника управління з оперативних питань Служби безпеки України; 
Коваленко Руслан Іванович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Київського національного 
університету імені Тараса  Шевченка 
Стадніченко Сергій Володимирович, офіцер групи офіцерів запасу і кадрів 
сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького обласного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки. Назва дисертації – «Правове 
регулювання працевлаштування в Україні та країн Європейського Союзу». Шифр 
та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального 
забезпечення. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.001.46 Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41) Науковий керівник: Котова Любов 
В'ячеславівна, кандидат юридичних наук, професор кафедри правознавства 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Офіційні 
опоненти: Дашутін Ігор Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, суддя 
Верховного суду; Гаврилова Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, 
провідний юрист Центру проблем імплементації європейського соціального права 
Київського національного університету імені Тараса  Шевченка 
Бобров Дмитро Володимирович, заступник начальника Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського. Назва дисертації: 
«Правовий інститут матеріальної відповідальності військовослужбовців». Шифр та 
назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Спецрада Д 41.884.04 Одеського державного університету 
внутрішніх справ (65014, м. Одеса, вул. Успенська,1; тел. (048) 702-50-61). Науковий 
керівник: Кузніченко Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач відділу економіко-правових досліджень Причорноморського науково-
дослідного інституту економіки та інновацій. Офіційні опоненти: Кудінов Сергій 
Сергійович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»; Мердова Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін Донецького 
державного університету внутрішніх справ 
Рудченко Олександра Віталіївна, приватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання 
нотаріального адміністрування спадкової маси». 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: 
Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, заступник 
директора Видавничого дому «Гельветика». Офіційні опоненти: Доненко Валерій 
Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та 
приватного права Університету митної справи та фінансів; Тильчик В’ячеслав 
В’ячеславович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи 
Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
Кубатко Костянтин Володимирович, начальник відділу представництва 
інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва 
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інтересів держави в суді, Херсонська обласна прокуратура. Назва дисертації: 
«Публічне адміністрування у сфері формування та функціонування суддівського 
корпусу 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: Дубинський Олег Юрійович, доктор 
юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, 
економічних, юридичних та соціальних питань Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Віхляєв 
Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора 
Видавничого дому «Гельветика»; Губанов Олег Олександрович, доктор 
юридичних наук, професор, доцент кафедри службового та медичного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Дубова Катерина Олександрівна, доцент кафедри адміністративного та 
конституційного права, Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова. Назва дисертації: «Тенденції розвитку законодавства про 
адміністративну відповідальність (прогностичний підхід)». 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: Дубинський Олег Юрійович, доктор юридичних наук, 
професор, проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та 
соціальних питань Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова. Офіційні опоненти: Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних 
наук, професор, заступник директора Видавничого дому «Гельветика»; Маркін 
Сергій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат 
Розумяк Роман Володимирович, начальник управління стратегічних 
розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань 
Національної поліції. Назва дисертації «Адміністративно-правове забезпечення 
права поліцейських на відпочинок». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 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: Вітвіцький Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, 
професор, ректор Донецького державного університету внутрішніх справ. 
Опоненти: Дніпров Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, заступник 
керівника Офісу Президента України; Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри поліцейського права Національної академії 
внутрішніх справ 
Маковський Дмитро Васильович, перший заступник Голови Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України. Назва дисертації: «Соціальні 
гарантії особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 «Трудове право; 
право соціального забезпечення». Спецрада Д 64.086.01 Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Арсентьєва Олена 
Сергіївна, кандидат юридичних наук, професор, декан юридичного факультету 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Офіційні 
опоненти: Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ; 
Мельничук Наталія Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, професор 
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кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Васківський Андрій Олегович, старший дізнавач з особливих доручень 
Управління дізнання Національної поліції України. Назва дисертації: 
«Розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті в Україні». Шифр 
та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.142.05 
Міжрегіональної Академії управління персоналом, (вул. Фрометівська, 2, м Київ-
39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: Тичина Дмитро Михайлович, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності, Національна 
академія внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Козаченко Олександр 
Іванович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор 
кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності, Міжрегіональна 
Академія управління персоналом; Залозний Роман Юрійович, кандидат 
юридичних наук, помічник судді, Київський апеляційний суд 
Мовчан Руслан Володимирович, співробітник Департаменту захисту 
національної державності СБУ. Назва дисертації: «Розслідування незаконного 
поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами та 
вибуховими пристроями». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 - кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 
Спецрада Д 26.142.05 Міжрегіональної Академії управління персоналом, 
(вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: 
Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, директор 
Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого, 
Міжрегіональна Академія управління персоналом. Офіційні опоненти: Ігнатюк 
Олег Володимирович, доктор юридичних наук, Київський апеляційний суд, слідчий-
суддя; Божик Валерій Іванович, кандидат юридичних наук, народний депутат 
України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової 
політики 
Дячишин Іван Михайлович, викладач кафедри права та публічного управління  
Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила», м. Івано-Франківськ. Назва 
дисертації: «Вплив моралі на формування правової культури 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: Луцький Роман 
Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та 
публічного управління Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила". 
Офіційні опоненти: Кельман Михайло Степанович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, 
психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 
політехніка»; Жукевич Ігор Васильович кандидат юридичних наук, доцент, 
викладач Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу 
імені  С. Граната (м. Івано-Франківськ) 
Сивуля Тетяна Миколаївна, помічник судді Тернопільського апеляційного суду. 
Назва дисертації: «Наукознавче осмислення проблем сутності права і 
формування праворозуміння» 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-
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Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник: 
Кельман Михайло Степанович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології 
та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 
Офіційні опоненти: Косович Віталій Мирославович, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського 
національного університету імені Івана Франка.  Дзюбак Софія Василівна 
кандидат юридичних наук, викладач Івано-Франківського фінансово-комерційного 
кооперативного коледжу імені  С. Граната (м. Івано-Франківськ) 
Яцишин Ярослав Богданович, викладач кафедри права та публічного 
управління Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила», м. Івано-
Франківськ. Назва дисертації: «Концепція "соборності" в українській правовій 
думці ХІХ - ХХ ст». 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: Андрухів Олег 
Ігорович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права та 
публічного управління Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила". 
Офіційні опоненти: Сворак Степан Дмитрович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника; Шевчук Любомир 
Васильович кандидат юридичних наук, доцент, викладач Івано-Франківського 
фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені  С. Граната (м. Івано-
Франківськ) 
 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
 
Булик Іван Іванович, науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози 
та жовчовивідних проток ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 
імені О.О. Шалімова» НАМН України. Назва дисертації – «Порівняльний аналіз 
ефективності сучасних методів корекції пахвинних гриж». 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: Шапринський Володимир 
Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри  хірургії № 
1 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ 
України; Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри  хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони 
здоровʼя України імені П.Л. Шупика МОЗ України 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 
Панок Ірина Віталіївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Ціннісно-
смислова саморегуляція як чинник життєвого самовизначення особистості 
студента». Шифр та назва спеціальності –19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія. Спецрада – Д 64.053.08 Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України (61002, м. 
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Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057)700-35-27). Науковий керівник: Фоменко 
Карина Ігорівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 
психології Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. Офіційні опоненти: Підбуцька Ніна Вікторівна, доктор 
психологічних наук, професор, професор кафедри психології та управління 
соціальними системами імені І.А. Зязюна Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»; Жданюк Людмила Олексіївна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри освітньої політики Полтавської академії 
неперервної освіти імені М.В. Остроградського (МОН України) 
Лунченко Надія Вікторівна, науковий співробітник лабораторії прикладної 
психології освіти, Український науково-методичний центр практичної психології і 
соціальної роботи НАПН України (м. Київ). Назва дисертації: «Формування 
психологічної безпеки учасників освітнього процесу основної школи в діяльності 
психологічної служби». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія. Спецрада Д 64.053.08 Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України (61002, м. 
Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057)700-35-27). Науковий керівник: Фоменко 
Карина Ігорівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 
психології Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. Офіційні опоненти: Щербакова Олена Олександрівна, доктор 
психологічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи 
«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук 
України» (м. Харків); Татієвська Марія Маратівна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені 
І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» 

 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 
Краско Іван Андрійович, директор ТОВ «Профі Велдінг». Назва дисертації: 
«Удосконалення державного регулювання забезпечення ринку праці трудовими 
ресурсами 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: Залізнюк Вікторія Петрівна доктор наук з 
державного управління, професор, професор кафедри світової економіки 
Державного торговельно-економічного університету, м. Київ. Офіційні опоненти: 
Мороз Володимир Михайлович, доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач кафедри соціології і публічного управління Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Тарасов Сергій 
Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 
автоматичних систем безпеки та електроустановок Черкаського інституту 
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 
захисту України 

Вакулюк Василь Васильович, заступник командира бригади з тилу – 
начальник тилу Національної гвардії України. Назва дисертації: «Антикорупційна 
політика у сфері логістичного забезпечення державної безпеки та громадського 
порядку». Шифр та назва спеціальності – 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. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: Ромін Андрій 
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Вячеславович, доктор наук з державного управління, професор, начальник 
факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту 
України. Офіційні опоненти: Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук 
з державного управління, доцент, начальник кафедри оперативного мистецтва 
оперативного факультету Національної академії Національної гвардії України; 
Яровой Тихон Сергійович, доктор наук з державного управління, доцент, 
завідувач кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» 
Колісник Сергій Олексійович, директор ТОВ «Алекспром». Назва дисертації: 
«Механізми державного регулювання розвитку нафтопереробного комплексу в 
Україні». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного 
управління. Спецрада Д 14.052.03 Державного університету «Житомирська 
політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). 
Науковий керівник: Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері 
цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України. 
Офіційні опоненти: Горник Володимир Гнатович, доктор наук з державного 
управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, 
економіки та природокористування Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського; Драган Ірина Василівна, доктор наук з державного 
управління, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу методології сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 

 


