
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
М  О У  20 о & Р у .  м*Київ

Про утворення спеціалізованих вчених 
рад для присудження ступеня доктора 
філософії, внесення змін до наказів 
Міністерства освіти і науки України 
від 18 червня 2020 року № 822 та 
від 22 липня 2020 року № 947

Відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункту 5 Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, 
пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 4 червня 2020 року 
№ 767 «Деякі питання діяльності закладів вищої освіти» та на підставі 
клопотань закладів вищої освіти і наукових установ

НАКАЗУЮ:

1. Утворити спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду 
та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії з галузей знань та за спеціальностями у складі згідно з додатком.

2. Унести зміни:
1) до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 

2020 року № 822 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для 
присудження ступеня доктора філософії»:

у пункті 1 наказу в частині утворення спеціалізованої вченої ради 
ДФ 26.883.002 слова «Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи»» замінити словами «Університету банківської справи»;

у Складі спеціалізованих вчених рад, затвердженого пунктом 2 наказу, 
в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради ДФ 26.883.002:

слова «Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської 
справи»» замінити словами «Університет банківської справи»;

вивести зі складу ради голову ради, доктора економічних наук, 
професора Азаренкову Галину Михайлівну;

ввести до складу ради та призначити головою ради доктора 
економічних наук, професора Вовчак Ольгу Дмитрівну, завідувачку кафедри 
Університету банківської справи;
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2) до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 
2020 року № 947 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для 
присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 6 липня 2020 року № 897»:

у пункті 1 наказу в частині утворення спеціалізованої вченої ради 
ДФ 26.883.003 слова «Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи»» замінити словами «Університету банківської справи»;

у Складі спеціалізованих вчених рад, затвердженого пунктом 2 наказу: 
в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради 

ДФ 26.883.003 слова «Державний вищий навчальний заклад «Університет 
банківської справи»» замінити словами «Університет банківської справи»;

в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради 
ДФ 58.601.010 Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України:

вивести із складу ради опонента, доктора медичних наук, професора 
Сагача Вадима Федоровича;

ввести до складу ради та призначити опонентом доктора медичних 
наук, професора Гунаса Ігоря Валерійовича, професора кафедри Вінницького 
національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Інна Єрко) забезпечити внесення відповідних 
відміток у справи архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Миколу Кизима.

Т. в. о. Міністра Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 

. .2020 №

Спеціалізовані вчені ради
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій 
на здобуття ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями

Найменування 
закладу вищої освіти 
(наукової установи), 

шифр ради

Прізвище, ім’я, по батькові 
здобувана ступеня 
доктора філософії, 

галузь знань, спеціальність

Склад ради

Інститут підготовки кадрів 
державної служби зайнятості 
України Міністерство 
соціальної політики України, 
ДФ 26.891.001

Громова Злата Володимирівна,

галузь знань «Соціальні та 
поведінкові»,

спеціальність «Психологія»

Голова ради:
1. Дорожкін Валерій Романович, д.психол.н., доцент,
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Рецензенти:
2. Ткалич Маріанна Григорівна, д.психол.н., доцент, Інститут 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
3. Матвієнко Лариса Іванівна, к.психол.н., доцент, Інститут 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Опоненти:

4. Бочелюк Віталій Йосипович, д.психол.н., професор, 
Національний університет «Запорізька політехніка».

5. Щербан Тетяна Дмитрівна, д.психол.н., професор, Мукачівський 
державний університет

Інститут підготовки кадрів 
державної служби зайнятості 
України Міністерство 
соціальної політики України, 
ДФ 26.891.002

Савченко Олена 
Володимирівна,

галузь знань «Соціальні та 
поведінкові»,

спеціальність «Психологія»

Голова ради:
1. Пріб Гліб Анатолійович, д.мед.н., професор, Інститут підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України.
Рецензенти:

2. Ткалич Маріанна Григорівна, д.психол.н., доцент, Інститут 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України.



Харківський національний 
університет внутрішніх 
справ МВС України,
ДФ 64.700.021

Красник Катерина Сергіївна, 

галузь знань «Право», 

спеціальність «Право»

Голова ради:
1. Жорнокуй Ю рій Михайлович, д.ю.н., професор, Харківський

національний університет внутрішніх справ МВС України. 
Рецензенти:

2. Красицька Лариса Василівна, д.ю.н., доцент, Харківський 
національний університет внутрішніх справ МВС України.

3. Соболєв Олександр Васильович, к.ю.н., Харківський 
національний університет внутрішніх справ МВС України.

Опоненти:
4. Чурпіта Ганна Вікторівна, д.ю.н., професор, Національна 

академія внутрішніх справ МВС України.
5. Борисова Валентина Іванівна, к.ю .н., професор, Національний

юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Приватний вищий 
навчальний заклад 
Університет Короля Данила, 
ДФ 20.149.002

М ельникович Михайло 
Степанович,

галузь знань «Право»,

спеціальність «Право»

Голова ради:
1. Короєд Сергій Олександрович, д.ю.н., доцент, Приватний вищий

навчальний заклад Університет Короля Данила.
Рецензенти:

2. Онищук Ігор Ігорович, д.ю.н., доцент, Приватний вищий 
навчальний заклад Університет Короля Данила.

3. Луцький Мирослав Іванович, д.ю.н., доцент, Приватний вищий
навчальний заклад Університет Короля Данила.

Опоненти:
4. Дурнов Євген Сергійович, д.ю.н., доцент, Національна академія

внутрішніх справ МВС України.
5. Котуха Олександр Степанович, к.ю .н., професор, Львівський

торговельно-економічний університет

Університет митної справи та 
фінансів,
ДФ 08.893.006

Зінченко Георгій 
Костянтинович,

галузь знань «Публічне 
управління та 
адміністрування»,

Голова ради:
1. Борисенко Ольга Петрівна, д.н.держ.упр., професор, 

Університет митної справи та фінансів.
Рецензенти:

2. Міщенко Дмитро Анатолійович, д.н.держ.упр., професор, 
Університет митної справи та фінансів.


