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Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖ А ВН И Й ВИ Щ И Й НАВЧАЛЬН ИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇН СЬКИ Й ДЕРЖ А ВН И Й ХІМ ІКО -ТЕХН О Л О ГІЧН И Й УН ІВЕРСИТЕТ»
просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна
Телефон: (056) 746-33-56, факс: (056) 746-26-68, E-mail: ughtu@udhtu.edu.ua. Код ЄДРПОУ 02070758
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Міністерство освіти і науки України
Директору Департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та
ліцензування__________________
01135 м. Київ, пр. Перемоги, 10
П О В ІД О М Л Е Н Н Я

про прийняття дисертації до розгляду
Прізвище, ім’я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії - Гаєвський

Владислав Вікторович
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює - помічник командира з

фінансово-економічної роботи-начальник фінансово-економічної служби, військова частина
А4291
Тема дисертації та дата її затвердження - «Бенчмаркінг як інструмент антикризового
управління підприємствами». Затверджена 24 листопада 2016 року.
Код та назва спеціальності - 051 Економіка
Шифр та назва галузі спеціальності - 05 Соціальні та поведінкові науки
Шифр спеціалізованої ради - ДФ 08.078.004
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса,
номер телефону контактної особи - Державний вищий навчальний заклад «Український

державний хіміко-технологічний університет», МОН України, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8.
49005, +380675993878.
Науковий керівник - Чуприна Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент,
декан економічного факультету Державного вищого навчального закладу «Український
державний хіміко-технологічний університет».
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 23 вересня 2020 року.
Висновок наукового керівника підготовлений: 23 вересня 2020 року.
Фаховий семінар проведений: 22 жовтня 2020 року, фаховий семінар економічного
факультету Державного вищого навчального закладу «Український державний хімікотехнологічний університет».
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації підготовлений: 27 жовтня 2020 року.
Документи подані здобувачем до ради: 10 грудня 2020 року.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на
офіційному веб-сайті ЗВО (на;
Станови): 11 грудня 2020 року.
Захист дисертації п,
кічіія 2021 року о 12: )0, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8,

ауд. 132.
Голова спеціал
вченої ради
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