
За період повноваження спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 з 1994 р. і до 

липня 2021 року та період повноваження спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 з 2003 

р. і до 31 грудня 2021 року (економічні науки) було проведено захисти за 

спеціальностями: 

 
  

08.00.05 економіка, планування, організація управління народним 

господарством і його галузями 

2 кандидатські дисертації. 

08.00.12 бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської 

діяльності 

2 кандидатські дисертації. 

08.06.04 бухгалтерський облік, аналіз і аудит 75 кандидатських дисертацій, 

5 докторських дисертацій. 

08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної 

діяльності) 

79  кандидатських дисертацій, 

17 докторських дисертацій, 

4 кандидатських дисертацій з метою 

поглибленого аналізу, 

1 додаткових розгляди (колективне 

рецензування) кандидатських 

дисертацій. 

08.07.02 економіка сільського господарства і АПК 32 кандидатських дисертацій,  

5 докторських дисертацій. 

08.00.03 економіка та управління національним господарством 31 кандидатська дисертація, 

9 докторських дисертацій, 

3 кандидатських дисертацій з метою 

поглибленого аналізу, 

1 кандидатська дисертація з метою 

підготовки відгуку. 

08.06.01 економіка підприємства і організація виробництва 14 кандидатських дисертацій. 

08.06.01  економіка, організація і управління підприємствами  15 кандидатських дисертацій, 

1 докторська дисертація. 

08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

80 кандидатських дисертацій, 

7 докторських дисертацій, 

2 кандидатських дисертацій з метою 

підготовки відгуку, 

 2 додаткових розгляди (колективне 

рецензування) кандидатських 

дисертацій, 

1 кандидатська  дисертація 

(переатестації вченого,  якому  

присуджено науковий  ступінь в іншій 

державі). 



08.05.01 

 

 

 

08.00.02 

світове господарство і міжнародні економічні відносини 

 

(на підставі наказу ВАК України № 407 від 19.09.2006 року 

спеціальність, до якої трансформується вилучена 

спеціальність): 

 

світове господарство і міжнародні економічні відносини 

12 кандидатських дисертацій, 

2 докторських дисертацій. 

57 кандидатських дисертацій, 

14 докторських дисертацій, 

2 кандидатських дисертацій з метою 

підготовки відгуку, 

1 додатковий розгляд (колективне 

рецензування) кандидатської 

дисертації. 

1 додатковий розгляд (колективне 

рецензування) докторської дисертації. 

08.04.01 

 

 

 

08.00.08 

 

фінанси, грошовий обіг і кредит 

 

(на підставі наказу ВАК України № 407 від 19.09.2006 року 

спеціальність, до якої трансформується вилучена 

спеціальність): 

 

гроші, фінанси і кредит 

48 кандидатських дисертацій, 

3 докторських дисертацій. 

120 кандидатських дисертацій, 

21  докторських дисертацій, 

2 кандидатських дисертацій з метою 

підготовки відгуку, 

1 додатковий розгляд (колективне 

рецензування) кандидатської 

дисертації, 

1 докторська дисертація з метою 

поглибленого аналізу, 

1 кандидатська дисертація 

(переатестації вченого, якому  

присуджено науковий  ступінь в іншій 

державі). 

08.00.05 розвиток продуктивних сил і  регіональна економіка 10 кандидатських дисертацій, 

3 докторських дисертацій, 

3 кандидатських дисертацій з метою 

поглибленого аналізу, 

1 докторська дисертація з метою 

підготовки відгуку, 

1 кандидатська дисертація на 

визначення паспорта спеціальності, 

1 додатковий розгляд (колективне 

рецензування) кандидатської 

дисертації. 

 

 


