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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА НАУК 

 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

 
Елиїв Андрій Андрійович, старший науковий співробітник відділу 
позагалактичної астрономії та астроінформатики,  Головна 
астрономічна обсерваторія Національної академії наук України. 
Назва дисертації: «Космічні войди: структура і фізичні процеси в них 
та навколо». Шифр та назва спеціальності – 01.03.02 – астрофізика, 
радіоастрономія. Спецрада Д 26.208.01 Головної астрономічної 
обсерваторії НАН України (03143, м. Київ, вул. Акадкміка 
Заболотного, 27, тел. (044) 526-08-69). Науковий консультант: 
Вавилова Ірина Борисівна, доктор фізико-математичних наук, 
професорка, завідувачка  відділу позагалактичної астрономій та 
астроінформатики Головної астрономічної обсерваторії НАН 
України. Опоненти: Новосядлий Богдан Степанович, доктор 
фізико-математичних наук, професор, головний науковий 
співробітник Астрономічної обсерваторії Львівського національного 
університету імені Івана Франка МОН України; Жданов Валерій 
Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 
відділу астрофізики Астрономічної обсерваторії Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка МОН України; 
Баннікова Олена Юріївна, доктор фізико-математичних наук, 
старший дослідник, провідний науковий співробітник 
Радіоастрономічного інституту НАН України 
 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 
Драч Ілона Володимирівна, доцент кафедри комп’ютерних наук 
факультету інформаційних технологій Хмельницького 
національного університету. Назва дисертації: «Наукові основи 
автоматичного зрівноваження роторів рідинним балансиром». 
Шифр та назва спеціальності – 05.02.09 – динаміка і міцність машин. 
Спецрада  Д 35.052.06 Національного університету «Львівська 
політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). 
Науковий консультант: Ройзман Вілен Петрович, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки та зв’язку 
Хмельницького національного університету. Опоненти: Поліщук 
Леонід Клавдійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри галузевого машинобудування Вінницького національного 
технічного університету; Пукач Петро Ярославович, доктор 
технічних наук, професор, директор Інституту прикладної 
математики та фундаментальних наук Національного університету 
«Львівська політехніка»; Філімоніхін Геннадій Борисович, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри деталей машин та 
прикладної механіки Центральноукраїнського національного 
технічного університету (м. Кропивницький) 
Мельник Андрій Миколайович, доцент кафедри комп’ютерних 
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наук, Західноукраїнський національний університет. Назва 
дисертації: “Знання-орієнтовані програмні системи для 
інтервального аналізу та моделювання складних об’єктів”. Шифр та 
назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та 
обчислювальні методи. Спецрада Д 58.082.02 Західноукраїнського 
національного університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 
тел. (0352) 51-75-38). Опоненти: Квєтний Роман Наумович, доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та 
інтелектуальних інформаційних технологій Вінницького 
національного технічного університету; Гребеннік Ігор 
Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
системотехніки Харківського національного університету 
радіоелектроніки; Шаховська Наталія Богданівна, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри систем штучного 
інтелекту Національного університету «Львівська політехніка» 
Гасенко Антон Васильович, доцент кафедри автомобільних доріг, 
геодезії, землеустрою та сільських будівель Національного 
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 
Назва дисертації: «Самонапружені сталезалізобетонні конструкції». 
Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, 
будівлі та споруди. Спецрада Д44.052.02 Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (36011, м. Полтава, 
Першотравневий проспект, 24, тел. (0532) 56-16-04). Науковий 
консультант: Семко Олександр Володимирович, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри будівництва та цивільної 
інженерії Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка». Опоненти: Ватуля Гліб Леонідович, доктор 
технічних наук, професор, проректор з наукової роботи 
Українського державного університету залізничного транспорту; 
Карпюк Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних 
споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури; 
Яковенко Ігор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри будівництва Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 
Чайковська Інна Ігорівна, доцент кафедри математики, статистики 
та інформаційних технологій Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова. Назва дисертації: 
«Система економіко-математичних моделей в управлінні знаннями 
на проєктно-орієнтованому підприємстві». Шифр та назва 
спеціальності – 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 
інформаційні технології в економіці». Спецрада Д 70.052.01 
Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11; тел. (067) 382-81-94). Науковий консультант: 
Григорук Павло Михайлович, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри економіки, аналітики, моделювання  
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та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького 
національного університету. Опоненти: Бабенко Віталіна 
Олексіївна, доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Буяк 
Леся Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економічної кібернетики та інформатики 
Західноукраїнського національного університету; Глущевський 
В’ячеслав Валентинович, доктор економічних наук, доцент, 
професор кафедри інформаційної економіки, підприємництва та 
фінансів Запорізького національного університету 
Кузнецова Наталія Богданівна, завідувач кафедри економіки, 
підприємництва та маркетингу Черкаського державного бізнес-
коледжу. Назва дисертації: «Глобальна парадигма розвитку 
людського капіталу». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 
«Світове господарство і міжнародні економічні відносини». 
Спецрада Д 26.006.02 Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана (03057, м. Київ, проспект 
Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий консультант: 
Каленюк Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, професор, 
директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку 
Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана. Опоненти: Грішнова Олена Антонівна, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри економіки 
підприємства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; Булатова Олена Валеріївна, доктор економічних наук, 
професор, перший проректор Маріупольського державного 
університету (м. Київ); Сіденко Світлана Володимирівна, доктор 
економічних наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу інноваційної політики, економіки і організації високих 
технологій Державної установи «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України» 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 
Сергієнко Наталія Артурівна, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри приватного права Київського університету імені Бориса 
Грінченка. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий механізм 
виконавчого провадження: теорія і практика». 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). Опоненти: Шаповал Роман Володимирович, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
адміністративного права та адміністративної діяльності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 
Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного 
адміністрування факультету № 3 Харківського національного 
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університету внутрішніх справ; Дрозд Олексій Юрійович, доктор 
юридичних наук, професор, керівник Департаменту організації 
забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки 
Сидорова Ельвіра Олександрівна, заступник директора 
Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції. Назва дисертації: «Адміністративно-
правові засади формування та реалізації державної політики 
України в гуманітарній сфері». 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). Опоненти: Журавльов Дмитро Володимирович, доктор 
юридичних наук, професор, заступник керівника Департаменту з 
питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник 
управління з питань помилування Офісу Президента України; Дрозд 
Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, керівник 
Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро економічної 
безпеки; Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності 
Центральноукраїнського державного університету імені 
Володимира Винниченка 
Волкова Наталія Василівна, доцент кафедри цивільного процесу 
Національного університету «Одеська юридична академія». Назва 
дисертації: «Захист сімейних прав та інтересів дитини у цивільному 
судочинстві». Шифр та назва спеціальності - 12.00.03 - цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право. Спецрада Д 41.086.03 Національного університету «Одеська 
юридична академія» Міністерства освіти і науки України (65009, м. 
Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719 88 01). Опоненти: 
Притика Юрій Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; Токарчук 
Людмила Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, декан 
економіко-правового факультету Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова; Менджул Марія Василівна, 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного 
права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський  
національний університет» 
 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
 
Міхеєв Юрій Олександрович, доцент кафедри хірургії та 
малоінвазивних технологій, ДЗ «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України». Назва дисертації: «Хірургічне 
лікування ускладнень хронічного панкреатиту». Шифр та назва 
спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада Д 17.613.01 ДЗ 
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» 
(69096, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 20; тел. (061) 279-01-92). Опоненти: 
Хомяк Ігор Васильович, доктор медичних наук, професор, 
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головний науковий співробітник ДУ «Національний інститут хірургії 
та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»; Клименко 
Володимир Микитович, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри госпітальної хірургії Запорізького державного 
медичного університету; Копчак Костянтин Володимирович, 
доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділення 
пухлин органів черевної порожнини Національного інституту раку 
Ковалишин Орися Анатоліївна , декан медичного факультету 
Львівського медичного університету. Назва дисертації: 
«Репродуктивне здоров’я жінок, що мали порушення менструальної 
функції в пубертатному періоді». Шифр та назва спеціальності – галузь 
знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина (наукова 
спеціальність 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»). Спецрада 
Д 26.613.02 Національного університету охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)205-49-82). 
Опоненти: Корнацька Алла Григорівна, доктор медичних наук, 
професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства, гінекології імені 
академіка О.М. Лук’янової НАМН України», зав. відділення реабілітації 
репродуктивної функції жінок; Литвак Олена Олегівна, доктор 
медичних наук, старший науковий співробітник, ДНУ «Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, 
провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної 
хірургії; Семенюк Людмила Миколаївна, доктор медичних наук, 
професор, Український науково-практичний центр ендокринної 
хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, 
зав. відділу репродуктивної медицини та хірургії 
Діденко Володимир Ізотович, заступник директора з наукової 
роботи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Назва 
дисертації: «Хронічні дифузні захворювання печінки: етіологічні, 
структурні та клініко-біохімічні аспекти формування фіброзних змін 
(клініко-експериментальне дослідження)». Шифр та назва 
спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 17.600.02 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України 
(69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-
69). Опоненти: Рябоконь Олена Вячеславівна, доктор медичних 
наук, професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України; 
Шипулін Вадим Петрович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ; Сірчак 
Єлизавета Степанівна, доктор медичних наук, професорка, 
завідувачка кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 
Самофалов Дмитро Олександрович, кандидат медичних наук, 
директор Південного міжрегіонального департаменту Національної 
служби здоров’я України. Назва дисертації: «Формування моделі  
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комунікативної діяльності в публічному адмініструванні охороною 
здоров’я України: теоретико-методологічний аспект». Шифр та назва 
спеціальностей – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 
Спецрада Д 08.080.09 Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» МОН України (49005, м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, 19, тел. (0562) 47-24-11). Науковий консультант: 
Драгомирецька Наталія Михайлівна, доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних 
наук навчально-наукового інституту публічної служби та управління 
Національного університету «Одеська політехніка». Опоненти: 
Квітка Сергій Андрійович, доктор наук з державного управління, 
професор, професор кафедри державного управління і місцевого 
самоврядування Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка»; Руденко Ольга Мстиславівна, доктор 
наук з державного управління, професор, професор кафедри 
публічного управління та менеджменту організацій Національного 
університету «Чернігівська політехніка»; Сивак Тетяна 
Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, 
професор кафедри публічного управління та адміністрування 
Державного університету телекомунікацій 
 


