
Звіт про роботу  

Спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 

у ВНЗ «Національна академія управління» 

протягом 2020-2021 років 

 

Наказом Міністерства освіти та науки України від 04.03.2020 р. № 387 

спеціалізованій вченій раді Д 26.889.01 надано право на період до 31.12.2021 р. 

проводити захисти дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством та 08.00.01- економічна теорія та 

історія економічної думки. 

Графічне зображення кількості захищених докторських та кандидатських 

дисертацій протягом 2020-2021 років наведено на рис. 1. 

 

Рис.1. Кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій 

протягом 2020-2021 років 

 

За звітний період спеціалізована вчена рада розглянула 16 дисертаці1, з них: 12 

докторських дисертацій та 4 кандидатських дисертації. За попередню каденцію 

Спецради було захищено 14 докторських та 17 кандидатських дисертацій, загалом 31 

дисертацію.   

 

Проведені захисти відповідають напрямкам досліджень, що проводяться 

науковими школами, які сформувались у ВНЗ «Національна академія управління» під 

керівництвом д.е.н., проф. С.А. Єрохіна, д.е.н. проф. М.М. Єрмошенка та д.е.н., проф. 

І.Ю. Штулер. 
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З усіх дисертаційних робіт - 9 дисертацій належать докторантам, аспірантам та 

здобувачам ВНЗ «Національна академія управління», що становить 56,3% від 

загальної кількості захищених дисертацій. Детальна інформація наведена на рисунку 

2. Минулої каденції цей показник становив 58%. Це свідчить про відомість Спецради 

Д.26.889.01 та її авторитет поза межами Академії. 

 

 

Рис.2. Частка захищених дисертацій докторантами, аспірантами та 

здобувачами ВНЗ «Національна академія управління» та інших ВУЗів, 

протягом 2020-2021 років 
 

Список осіб, які захистили дисертаційні роботи у спеціалізованій вченій 

раді Д 26.88.01 при ВНЗ «Національна академія управління» наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Список осіб, які захистили дисертаційні роботи у  

спеціалізованій вченій раді Д 26.88.01 протягом 2020-2021 років 
№ Прізвище, ім’я, по батькові 

пошукача наукового ступеня 

Тема дисертації Дата 

захисту 

1 Павлов Владислав Владиславович 

Доктор економічних наук 

Стратегічні вектори розвитку 

національної економіки на 

інноваційних засадах 

21.07.2020 р. 

2 Мастило Андрій Ярославович 

Кандидат економічних наук 

Державне регулювання 

економічним розвитком ринку 

інтелектуальної власності 

21.07.2020 р. 

3 Чернега Інна Іванівна 

Доктор економічних наук 

Управління соціально-

економічним механізмом 

підприємницької діяльності в 

аграрному секторі економіки 

України 

22.09.2020 р. 

4 Гнатенко Ірина Анатоліївна 

Доктор економічних наук 

Формування державних 

пріоритетів розвитку 

підприємництва в умовах 

інноваційної економіки 

01.12.2020 р. 

56,3

43,8

докторанти, аспіранти та здобувачі ВНЗ "Національна академія управління", %

докторанти, аспіранти та здобувачі інших ВУЗів, %



5 Тидір  Наталія Іванівна 

Кандидат економічних наук 

Податкова політика в умовах 

формування соціальної економіки 

22.12.2020 р. 

6 Литвин Михайло Миколайович 

Кандидат економічних наук 

Державні засади фінансового 

механізму пенсійного 

забезпечення в Україні  

(досвід країн ОЕСР) 

22.12.2020 р. 

7 Рязанова Наталія Олексіївна 

Доктор економічних наук 

Стратегічні орієнтири розвитку 

альтернативної енергетики  в 

національній економіці України 

15.04.2021 р. 

8 Костинець Юлія Володимирівна 

Доктор економічних наук 

Управління розвитком ринку 

послуг на засадах маркетингу в 

умовах цифрової трансформації 

економіки 

16.04.2021 р. 

9 Новікова Ірина Едуардівна 

Доктор економічних наук 

Активізація технологічного 

трансферу у дослідницьких 

університетах: теорія та практика 

12.05.2021 р. 

10 Бєлякова Оксана Володимирівна 

Доктор економічних наук 

Інноваційний розвиток 

національної економіки: 

концептуальні засади взаємодії 

влади, науки і бізнесу 

13.05.2021 р. 

11 Орлова-Курилова Ольга 

Володимирівна 

Доктор економічних наук 

Державне регулювання розвитком 

інноваційного підприємництва в 

умовах трансформації 

національної економіки 

14.05.2021 р. 

12 Пащук Лідія Віталіївна 

Доктор економічних наук 

Державне регулювання 

інституціонального розвитку 

підприємницьких екосистем в 

Україні 

09.09.2021 р. 

13 Костинець Валерія 

Володимирівна 

Доктор економічних наук 

Державне регулювання 

економічним розвитком сфери 

туризму та гостинності 

24.09.2021 р. 

14 Шкода Мар’яна Сергіївна 

Доктор економічних наук 

Методологічні засади розвитку 

систем кластерного партнерства 

національної економіки 

30.09.2021 р. 

15 Овєчкіна Олена Андріївна 

Доктор економічних наук 

Теоретико-методологічні засади 

функціонування системи відносин 

власності в умовах трансформації 

суспільства 

28.12.2021 р. 

16 Браславець Олексій Юрійович 

Кандидат економічних наук 

Державне регулювання 

економічними інтересами 

учасників податкового процесу в 

національному господарстві 

28.12.2021 р. 

 

 

Заступник голови  

спеціалізованої вченої ради  

Д 26.889.01 

д.е.н., професор                                                                        

  

 

   Ірина ШТУЛЕР 

 


