Затверджено рішенням Вченої ради
Національного інституту стратегічних досліджень
від 30 серпня 2017 року, протокол № 6

ЗВІТ
про результати прийому до аспірантури
Національного інституту стратегічних досліджень в 2017 р.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.07.2016
№ 856 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньонауковому рівні» Національний інститут стратегічних досліджень (далі –
Інститут) отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти на третьому освітньо-науковому рівні з галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки за спеціальностями 051 Економіка (ліцензований обсяг
15 осіб) та 052 Політологія (ліцензований обсяг 15 осіб).
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 511 «Про
державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у
2017 році» Інституту затверджено державне замовлення на підготовку
наукових та науково-педагогічних кадрів на 2017 рік щодо прийому до
аспірантури в обсязі 10 осіб, в т.ч. 6 осіб за очною(денною) формою навчання.
Вступна кампанія до аспірантури Інституту відбулась згідно з
Правилами прийому до аспірантури Інституту в 2017 році, затвердженими
рішенням Вченої ради Інституту від 30.11.2016, протокол № 9.
За результатами роботи Приймальної комісії до аспірантури Інституту в
2017 році за державним замовленням зараховані такі вступники:
Очна (денна) форма навчання
спеціальність 051 Економіка, спеціалізація «Економічна безпека»
Затонацький Д.А. (відділ безпеки реального сектору економіки), науковий
керівник – Власюк О.С., д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України,
Максимюк С.О. (відділ безпеки реального сектору економіки), науковий
керівник – Васильців Т.Г., д.е.н., професор.
спеціальність 052 Політологія, спеціалізація «Національна безпека»
Даценко А.Ю. (відділ інформаційної безпеки та розвитку інформаційного
суспільства), науковий керівник – Ожеван М.А., д.філос.н., професор,
Клюца Сергій Олександрович (відділ гуманітарної безпеки), науковий
керівник – Здіорук С.І., к.філос.н., доцент,
Москалик Д.Д. (відділ проблем зовнішньої політики та міжнародної
безпеки), науковий керівник – Замікула М.О., к.і.н.,
Роговченко А.М.
(відділ
інформаційної
безпеки
та
розвитку
інформаційного суспільства), науковий керівник – Дубов Д.В., д.політ.н., с.н.с.
Очна (вечірня) форма навчання
спеціальність 051 Економіка, спеціалізація «Економічна безпека»
Двігун О.А. (відділ безпеки реального сектору економіки), науковий
керівник – Мокій А.І., д.е.н., професор.

спеціальність 052 Політологія, спеціалізація «Національна безпека»
Васільєва О.В. (відділ гуманітарної безпеки), науковий керівник –
Здіорук С.І., к.філос.н., доцент,
Поліщук О.М. (відділ воєнної та воєнно-економічної політики), науковий
керівник – Литвиненко О.В., д.політ.н., професор,
Устаєв Н.Ф. (Центр досліджень проблем Російської Федерації), науковий
керівник – Розумний М.М., д.політ.н., с.н.с.
Державне замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних
кадрів на 2017 рік щодо прийому до аспірантури Інституту виконано в
повному обсязі.
Голова Приймальної комісії,
академік НАН України

В. П. Горбулін

Відповідальний секретар
Приймальної комісії,
д. е. н., професор

О. М. Ляшенко
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ЗВІТ
про результати прийому до докторантури Інституту в 2017 р.
Наказом директора Інституту від 15.07.2016 № 51 в Інституті відкрито
докторантуру за спеціальностями 051 Економіка та 052 Політологія з галузі
знань 05 Соціальні та поведінкові науки.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 511 «Про
державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у
2017 році» Інституту затверджено державне замовлення на підготовку
наукових та науково-педагогічних кадрів на 2017 рік щодо прийому до
докторантури в обсязі 2 осіб.
Вступна кампанія до докторантури Інституту відбулась згідно з
Правилами прийому до докторантури Інституту в 2017 році, затвердженими
рішенням Вченої ради Інституту від 30.11.2016, протокол № 9.
На підставі рішень відділів Інституту та рішення Вченої ради Інституту
від 30.08.2017, протокол № 6, до докторантури Інституту в 2017 році
зараховані такі вступники:
за спеціальністю 051 Економіка, спеціалізація «Економічна безпека»
Власюк Тарас Олександрович (відділ економічної безпеки), науковий
консультант – Ляшенко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук,
професор, учений секретар Інституту;
за спеціальністю 052 Політологія, спеціалізація «Національна безпека»
Дегтеренко Анастасія Миколаївна (відділ розвитку політичної системи),
науковий консультант – Горбулін Володимир Павлович, доктор технічних
наук, професор, академік НАН України, директор Інституту.
Державне замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних
кадрів на 2017 рік щодо прийому до докторантури Інституту виконано в
повному обсязі.
Директор Національного інституту
стратегічних досліджень,
академік НАН України

В. П. Горбулін

Учений секретар Національного
інституту стратегічних досліджень,
д.е.н., професор

О. М. Ляшенко

