
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про переможців конкурсу на заміщення посад наукових та науково-педагогічних працівників  

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського  

оголошеного 07 червня 2021 року 

 

№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

Посади, які заміщуються військовослужбовцями 
1.  Начальник кафедри зв’язку та автоматизованих систем 

управління інституту забезпечення військ (сил) та 

інформаційних технологій, ШПК “полковник”, ВОС – 

0110001, 52 тарифний розряд. 

 ЖИВИЛО Є.О. 

2.  Професор кафедри оперативного та бойового забезпечення 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ШПК “полковник”, ВОС – 1001002, 48 

тарифний розряд. 

РОМАНЮК В.П.  

3.  Доцент кафедри оперативного та бойового забезпечення 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ШПК “полковник”, ВОС – 1401002, 46 

тарифний розряд. 

СМОЛЬКОВ О.Ю.  

4.  Старший викладач кафедри ракетних військ і артилерії 

командно-штабного інституту застосування військ (сил), 

ШПК “підполковник”, ВОС – 0301002, 44 тарифний розряд. 

ШИТІКОВ А.В.  

5.  Старший викладач кафедри розвідки командно-штабного 

інституту застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, 

ВОС – 0915002, 44 тарифний розряд. 

БЗОВІЙ М.І.  

6.  Старший викладач кафедри розвідки командно-штабного 

інституту застосування військ (сил),  

ШПК “підполковник”, ВОС – 0903002, 44 тарифний розряд 

ІВАНОВ О.В.  

7.  Старший викладач кафедри керівництва військами (силами) в 

мирний час командно-штабного інституту застосування військ 

(сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,  

44 тарифний розряд (2 посади) 

 ПЕТРЕНКО В.В. 

8.  ДЖЕМЕСЮК М.І.  

9.  Старший викладач кафедри логістики Повітряних Сил 
інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК 
“підполковник”, ВОС – 2302002, 44 тарифний розряд. 

ПОЛІЩУК В.В.  

10.  Старший викладач кафедри застосування інформаційних 

технологій та інформаційної безпеки інституту забезпечення 

військ (сил) та інформаційних технологій,  

ШПК “підполковник”, ВОС – 1502002, 44 тарифний розряд 

ЦУРКО Ю.В.  

11.  Викладач кафедри Сухопутних військ командно-штабного 

інституту застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, 

ВОС – 0201002, 35 тарифний розряд. 

ЄЛЬЧАНІНОВ Ю.Ю.  

12.  Викладач кафедри розвідки командно-штабного інституту 
застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 
0901012, 35 тарифний розряд. 

БОНДАРЕНКО В.О.  

13.  Викладач кафедри керівництва військами (силами) в мирний 

час командно-штабного інституту застосування військ (сил), 

ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 35 тарифний розряд 

СМІРНОВ І.І.  

14.  Викладач кафедри оперативного та бойового забезпечення 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 1001002, 35 

тарифний розряд (2 посади). 

КОВАЛЬСЬКИЙ В.М. 

 

 

15.  Викладач кафедри стратегічних комунікацій навчально-

наукового центру стратегічних комунікацій у сфері 

забезпечення національної безпеки та оборони, ШПК 

“підполковник”, ВОС – 3460002, 35 тарифний розряд. 

 АВРАМЕНКО М.В. 

16.  Начальник науково-дослідної лабораторії проблем воєнної 

безпеки держави кафедри стратегії національної безпеки та 

оборони інституту державного військового управління, 

ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,  

45 тарифний розряд. 

КЛИМЕНКО В.С.   
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

17.  Начальник науково-дослідної лабораторії проблем 

фінансового забезпечення науково-дослідного відділу 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 3101012,  

45 тарифний розряд 

ГОЛОТА О.П.  

18.  Провідний науковий співробітник науково-методичного 

відділу організації, координації та супроводження освітнього 

процесу науково-методичного центру організації освітньої 

діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,  

44 тарифний розряд 

КАШУБА В.Ф.  

19.  Провідний науковий співробітник наукового відділу 

організації досліджень науково-методичного центру 

організації наукової та науково-технічної діяльності, ШПК 

“підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд 

ПЕРЕВЕРЗІН Ю.П.  

20.  Провідний науковий співробітник наукового відділу 

організації підготовки та атестації науково-педагогічних 

кадрів науково-методичного центру організації наукової та 

науково-технічної діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 

0201002, 44 тарифний розряд 

МАЙСТРЕНКО О.В.  

21.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем трансформації та інтеграційних процесів у 

воєнній сфері науково-дослідного управління проблем 

воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-

стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 

0201002, 44 тарифний розряд. 

ШПУРА М.І.  

22.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем воєнної стратегії науково-дослідного 
управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії 
центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд 
(2 посади). 

ЛОБКО М.М.  

 

 

 

23.  БОЙКО В.О.  

24.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем оборонного планування науково-
дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної 
стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд. 

НАЛИВАЙКО А.Д.  

25.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем розвитку інформаційних технологій 
науково-дослідного управління проблем розвитку 
інформаційних технологій та впровадження проектів 
інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-
стратегічних досліджень,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд. 

УСТИМЕНКО О.В.  

26.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем ведення та впровадження проектів 
інформатизації науково-дослідного управління проблем 
розвитку інформаційних технологій та впровадження 
проектів інформатизації Збройних Сил України центру 
воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, 
ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд. 

БОБРОВ С.В.   

27.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем системної інтеграції, захисту інформації та 
технологічної підтримки інформаційних систем науково-
дослідного управління проблем розвитку інформаційних 
технологій та впровадження проектів інформатизації 
Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 44 
тарифний розряд. 

ПОПЕЛЬСЬКИЙ  М.І.  

28.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

воєнно-економічних проблем центру воєнно-стратегічних 

досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 

тарифний розряд (2 посади) 

КУТОВИЙ О.П.  

29.  МАРКО Є.І.   
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

30.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності 

науково-дослідного управління проблем розвитку 

військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних 

досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 2905002, 44 

тарифний розряд. 

ЧАЙКОВСЬКИЙ А.С.  

31.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем розвитку бойового застосування 

ракетних військ і артилерії кафедри ракетних військ і 

артилерії командно-штабного інституту застосування 

військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0301002, 43 

тарифний розряд. 

 ЦВЄТКОВ Є.А. 

32.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 5302002,  

43 тарифний розряд 

АВРАМЕНКО Д.О.  

33.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії соціально-гуманітарних проблем кафедри 

суспільних наук гуманітарного інституту, ШПК 

“підполковник”, ВОС – 3400012, 43 тарифний розряд 

СОЛОШЕНКО Н.В.  

34.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

розвитку фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем 

фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 

навчально-наукового інституту фізичної культури та 

спортивно-оздоровчих технологій, ШПК “підполковник”,  

ВОС – 3201002, 43 тарифний розряд 

МУШТАТОВ Ю.В.  

35.  Старший науковий співробітник відділу аналізу та 

узагальнення інформації навчально-наукового центру 

підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів, ШПК 

“підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд. 

ГУДЗЬ А.М.  

36.  Старший науковий співробітник науково-організаційного 
відділу центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК 
“підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд. 

УВАРОВА Т.В.  

37.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем стратегічного планування розвитку 
Збройних Сил України науково-дослідного управління 
проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру 
воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, 
ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд. 

ГУДИМ В.М.  

38.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем трансформації та інтеграційних процесів у 

воєнній сфері науково-дослідного управління проблем 

воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-

стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 

0201002, 43 тарифний розряд. 

ПІЩАНСЬКИЙ Ю.А.  

39.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем інформаційної безпеки та суспільної 
актуалізації воєнної політики науково-дослідного 
управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії 
центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК 
“підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд. 

ГРІНЕНКО О.І.  

40.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем оборонного планування науково-
дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної 
стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд 
(2 посади). 

САГАНЮК Ф.В. 

 

 

41.  ПОЛЯЄВ А.І.  
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№ 
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Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

42.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем супроводження експлуатації 

інформаційних систем науково-дослідного управління 

проблем розвитку інформаційних технологій та 

впровадження проектів інформатизації Збройних Сил 

України центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК 

“підполковник”, ВОС – 5301002, 43 тарифний розряд. 

ГРОМЕНКО В.Ю.  

43.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем технологічної підтримки інформаційних 

систем науково-дослідного відділу проблем системної 

інтеграції, захисту інформації та технологічної підтримки 

інформаційних систем науково-дослідного управління 

проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження 

проектів інформатизації Збройних Сил України центру 

воєнно-стратегічних досліджень,  

ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 43 тарифний розряд 

ПАНКРАТОВА О.С.  

44.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного 

центру воєнної історії, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 

43 тарифний розряд 

НОВІКОВА В.Г.  

45.  Науковий співробітник науково-методичного відділу 

організації і забезпечення прийому, ліцензування та 

атестації науково-методичного центру організації освітньої 

діяльності, ШПК “майор”, ВОС – 0201003, 33 тарифний 

розряд. 

ЄВИЧ Ю.В.  

46.  Науковий співробітник науково-методичного відділу 

аналізу та прогнозу освітньої діяльності науково-

методичного центру організації освітньої діяльності, ШПК 

“майор”, ВОС – 0201003, 33 тарифний розряд. 

ГНЕСЬ Б.М.  

47.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу мовного 

тестування наукового центру мовного тестування навчально-

наукового центру іноземних мов, ШПК “майор”, ВОС – 

5302003, 33 тарифний розряд 

ВОРОНА А.В.  

48.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

системної інтеграції, захисту інформації та технологічної 

підтримки інформаційних систем науково-дослідного 

управління проблем розвитку інформаційних технологій та 

впровадження проектів інформатизації Збройних Сил 

України центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК 

“майор”, ВОС – 5301003, 33 тарифний розряд. 

ПРИМА М.В.  

49.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем технологічної підтримки інформаційних систем 

науково-дослідного відділу проблем системної інтеграції, 

захисту інформації та технологічної підтримки 

інформаційних систем науково-дослідного управління 

проблем розвитку інформаційних технологій та 

впровадження проектів інформатизації Збройних Сил 

України центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК 

“майор”, ВОС – 5301003, 33 тарифний розряд. 

АНДРОЩУК О.В.  

50. = Науковий співробітник науково-дослідного відділу 
перспектив розвитку електронних засобів навчання 
наукового центру дистанційного навчання, ШПК “майор”, 
ВОС – 5301003, 33 тарифний розряд. 

КЛОЧКО А.О.  

Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України на умовах строкового 

трудового договору 
51.  

Професор кафедри стратегії національної безпеки та 

оборони інституту державного військового управління, ОС 

– 252518, 20 тарифний розряд (4 посади) 

ЛОБАНОВ А.А.  

52.  ТЕЛЕЛИМ В.М.  

53.  РУСНАК І.С.  

54.  ПОТОМСЬКИЙ Ю.В.  

55.  Професор кафедри оперативного мистецтва інституту БУТ Ю.І.  
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

56.  державного військового управління, ОС – 030328, 20 

тарифний розряд (2 посади) 

ФАКАДЕЙ Р.М.  

57.  
Професор кафедри управління військами інституту 

державного військового управління, ОС – 252518, 20 

тарифний розряд (3 посади) 

БЕЗБАХ В.С.  

58.  БРИНЦЕВ В.В.  

59.  ЗУБОВ О.Я.  

60.  Професор кафедри історії війн і воєнного мистецтва 

інституту державного військового управління,  

ОС – 030328, 20 тарифний розряд 

СИДОРОВ С.В.  

61.  Професор кафедри Сухопутних військ командно-штабного 
інституту застосування військ (сил), ОС – 252518, 20 
тарифний розряд (2 посади). 

ПОПКО С.М.  

62.  НАЗАРКІН В.М.  

63.  Професор кафедри Військово-Морських Сил командно-

штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 

20 тарифний розряд 

СОКОЛЮК С.М.  

64.  Професор кафедри ракетних військ і артилерії командно-

штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 

20 тарифний розряд 

РЕПІЛО Ю.Є.  

65.  Професор кафедри Десантно-штурмових військ і Сил 

спеціальних операцій командно-штабного інституту 

застосування військ (сил), ОС – 252518, 20 тарифний 

розряд 

ЛІСНЕВСЬКИЙ В.В.  

66.  Професор кафедри розвідки командно-штабного інституту 

застосування військ (сил), ОС – 252538, 20 тарифний 

розряд 

МІРОШНИКОВ О.П.   

67.  
Професор кафедри керівництва військами (силами) в 

мирний час командно-штабного інституту застосування 

військ (сил), ОС – 252518,20 тарифний розряд (2 посади) 

МУРЕНКО В.О. 

 

 

68.   ШЕЛЕСТ Є.Ф. 

69.  ІВАНИЦЬКИЙ М.Г.  

70.  Професор кафедри Повітряних Сил інституту авіації та 

протиповітряної оборони, ОС – 252538, 20 тарифний 

розряд(2 посади) 

ПОЛІЩУК В.В.  

71.  ТЮРІН В.В.  

72.  КАМІНСЬКИЙ В.І.  

73.  Професор кафедри зенітних ракетних військ інституту 

авіації та протиповітряної оборони, ОС – 252548, 20 

тарифний розряд 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.С. 

 

 

74.  Професор кафедри радіотехнічних та спеціальних військ 

інституту авіації та протиповітряної оборони, ОС – 252538, 

20 тарифний розряд 

МЕДВЕДЄВ В.К.  

75.  Професор кафедри тилового забезпечення інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС 

– 252548, 20 тарифний розряд (2 посади) 

КИВЛЮК В.С.  

76.  Професор кафедри економіки та фінансового забезпечення 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ОС – 010158, 20 тарифний розряд 

ШЕМАЄВ В.М.  

77.  Професор кафедри зв’язку та автоматизованих систем 

управління інституту забезпечення військ (сил) та 

інформаційних технологій, ОС – 171728, 20 тарифний 

розряд 

ПЕРМЯКОВ О.Ю.  

78.  Професор кафедри застосування космічних систем та 

геоінформаційного забезпечення  інституту забезпечення 

військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 121228, 20 

тарифний розряд 

ПРИСЯЖНИЙ В.І. 

 

 

79.  Професор кафедри морально-психологічного забезпечення 

діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, ОС – 

252548, 20 тарифний розряд  

(2 посади) 

СТАСЮК В.В.  

80.  АЛЕЩЕНКО В.І.  

81.  Професор кафедри правового забезпечення гуманітарного 

інституту, ОС – 080818, 20 тарифний розряд  

(2 посади) 

ПАШИНСЬКИЙ В.Й.   
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

82.  Професор кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту навчально-наукового 

інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих 

технологій, ОС – 010158, 20 тарифний розряд 

ЯГУПОВ В.В. 

 

 

 

83.  Професор кафедри стратегічних комунікацій навчально-

наукового центру стратегічних комунікацій у сфері 

забезпечення національної безпеки та оборони, ОС – 

010158, 20 тарифний розряд  

ПУНДА Ю.В. 

 

 

84.  Професор кафедри оборонного менеджменту навчально-

наукового центру оборонного менеджменту,  

ОС – 010158, 20 тарифний розряд  

КОРЕНДОВИЧ В.С.   

85.  

Професор кафедри військової підготовки, 20 тарифний 

розряд,  

(5 посади) 

СЛЮСАРЕНКО П.М.  

86.  ЦЮРУПА М.В.  

87.  НІКІТЮК О.В.  

88.  МАРЦЕНКІВСЬКИЙ В.Т.  

89.  Доцент кафедри стратегії національної безпеки та оборони 

інституту державного військового управління,  

ОС – 252518, 19 тарифний розряд  

(3 посади) 

СВИНАРЕНКО В.В.  

90.  ГРИЩЕНКО В.П.  

91.  Доцент кафедри управління військами інституту 

державного військового управління, ОС – 252518, 19 

тарифний розряд(2 посади) 

ІВАЩЕНКО Г.І.  

92.  КРИВОШЕЄВ В.В.  

93.  Доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва інституту 

державного військового управління, ОС – 030328, 19 

тарифний розряд (2 посади) 

ПЕЧЕНЮК І.С.  

94.  ПИЛЯВЕЦЬ Р.І.  

95.  
Доцент кафедри Сухопутних Військ командно-штабного 

інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 19 

тарифний розряд (3 посади) 

САЛІЄНКО О.В.  

96.  МАРЧЕНКО О.М.  

97.  КРАВЧЕНКО С.О.  

98.  Доцент кафедри ракетних військ і артилерії командно-

штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 

19 тарифний розряд (2 посади) 

ГРИЦАЙ М.П.  

99.  ЛІПСЬКИЙ А.Г.  

100.  Доцент кафедри Десантно-штурмових військ і Сил 

спеціальних операцій командно-штабного інституту 

застосування військ (сил), ОС – 252548, 19 тарифний 

розряд 

ЄЗЕРСЬКИЙ М.Р.  

101.  Доцент кафедри Повітряних Сил інституту авіації та 

протиповітряної оборони, ОС – 252538, 19 тарифний розряд 

(2 посади) 

СТЕПАНОВ Г.С.  

102.  Доцент кафедри зенітних ракетних військ інституту авіації 

та протиповітряної оборони, ОС – 252538, 19 тарифний 

розряд(2 посади) 

КРАСІКОВ О.М.  

103.  ДРАННИК П.А.  

104.  Доцент кафедри тилового забезпечення інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС 

– 252548, 19 тарифний розряд 

ЛАЗОРЕНКО В.І. 

 

 

105.  Доцент кафедри оперативного та бойового забезпечення 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ОС – 252548, 19 тарифний розряд  

(3 посади) 

БЛЕКОТ О.М.  

106.  ПАВЛУНЬКО М.Я.  

107.  ПОСМІТЮХ О.І.  

108.  Доцент кафедри економіки та фінансового забезпечення 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ОС – 252548, 19 тарифний розряд. 

ПАРХОМЕНКО П.П.  

109.  Доцент кафедри морально-психологічного забезпечення 

діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, ОС – 

252548, 19 тарифний розряд 

ХАЙРУЛІН О.М.  

110.  Доцент кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, 

ОС – 010158, 19 тарифний розряд  

(2 посади) 

БОГАЙЧУК В.Ж.  

111.  Доцент кафедри військової підготовки, 19 тарифний розряд, 

(8 посад) 

ХІВРИЧ О.В.  

112.  СЕРВЕТНИК Р.М.  
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

113.  ЛЯШЕНКО І.О.  

114.  Старший викладач кафедри стратегії національної безпеки 

та оборони інституту державного військового управління, 

ОС – 252517, 18 тарифний розряд 

ЄФІМЕНКО В.І.  

115.  Старший викладач кафедри оперативного мистецтва 

інституту державного військового управління, ОС – 252518, 

18 тарифний розряд               (3 посади) 

МОСОЛОВ В.М.  

116.  МЕЛЬНИЧУК Ю.І.  

117.  Старший викладач кафедри історії війн і воєнного 

мистецтва інституту державного військового управління, 

ОС – 030327, 18 тарифний розряд 

МАКАРОВ В.Д. 

 

 

118.  Старший викладач кафедри Сухопутних військ командно-

штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252517, 

18 тарифний розряд 

СЛУПКО А.В.  

119.  Старший викладач кафедри Десантно-штурмових військ і 

Сил спеціальних операцій командно-штабного інституту 

застосування військ (сил), ОС – 252537, 18 тарифний 

розряд 

АЛЬОЩЕНКО І.В.  

120.  Старший викладач кафедри розвідки командно-штабного 

інституту застосування військ (сил), ОС – 252537, 18 

тарифний розряд 

НЕСТЕРУК В.Г.  

121.  Старший викладач кафедри керівництва військами (силами) 

в мирний час командно-штабного інституту застосування 

військ (сил), ОС – 252517, 18 тарифний розряд  

БОДНАР О.В.  

122.  Старший викладач кафедри технічного забезпечення 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ОС – 252557, 18 тарифний розряд (2 посади) 

КУЗНЄЦОВ Б.Т.  

123.  ЯРОШЕНКО О.В.  

124.  Старший викладач кафедри тилового забезпечення 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ОС – 252547, 18 тарифний розряд 

ТКАЧЕНКО В.В.  

125.  Старший викладач кафедри застосування космічних систем 

та геоінформаційного забезпечення  інституту забезпечення 

військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 010157, 18 

тарифний розряд 

БРЕЗІЦЬКИЙ Е.Ю.  

126.  Старший викладач кафедри морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного 

інституту, ОС – 252547, 18 тарифний розряд 

ДИКУН В.Г.  

127.  Старший викладач  кафедри іноземних мов навчально-

наукового центру іноземних мов, ОС – 030357, 18 тарифний 

розряд (9 посад) 

СИРОМЛЯ Ю.П.  

128.  Старший викладач кафедри військової підготовки, ОС – 

010157, 18 тарифний розряд (14 посад) 

  

ВЕРБИЦЬКИЙ О.Г.  

129.  БРОВАРСЬКИЙ В.Б.  

130.  АЛЬОШИН Ю.І.  

131.  ЄМЕЦЬ О.А.  

132.  ГОРБАТЮК О.М.  

133.  ПОДРЄЗ М.С.  

134.   ПАНАДІЙ С.В. 

135.  ДОВГОПОЛ Ю.І.  

136.  КУРАМШИН В.К.  

137.  ГОЛОБОРОДЬКО С.Б.  

138.   ШПОРТЬКО В.О. 

139.  Викладач кафедри Сухопутних військ командно-штабного 

інституту застосування військ (сил), ОС – 252517, 16 

тарифний розряд (2 посади) 

АНДРЕЙКО О.Я.  

140.  ЯГОДА В.П.  

141.  Викладач кафедри тилового забезпечення інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС 

– 252547, 16 тарифний розряд. 

ЛОЗОВИЙ М.Г.  
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

142.  Викладач кафедри зв’язку та автоматизованих систем 

управління інституту забезпечення військ (сил) та 

інформаційних технологій, ОС – 121257, 16 тарифний 

розряд 

ГУЛЬКОВ М.О.  

143.  Викладач кафедри застосування космічних систем та 

геоінформаційного забезпечення  інституту забезпечення 

військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 121257, 16 

тарифний розряд 

ПРИМАЧЕНКО К.В.  

144.  Завідувач науково-дослідної лабораторії розробки, 

впровадження та супроводження засобів автоматизації 

управління військами, ОС – 171728, 16-19 тарифний розряд. 

СТУЖУК П.І.  

145.  Головний науковий співробітник науково-методичного 

центру організації наукової та науково-технічної діяльності, 

ОС – 010158,19-20 тарифний розряд 

СЕМОН Б.Й.  

146.  Головний науковий співробітник наукового центру 
проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у 
секторі безпеки та оборони, ОС – 010158, 19-20 тарифний 
розряд. 

ВОЛОШЕНКО А.В.  

147.  Головний науковий співробітник центру воєнно-

стратегічних досліджень, ОС – 252518,  

19-20 тарифний розряд (2 посади) 

ЗАГОРКА О.М.  

148.  БОГДАНОВИЧ В.Ю.  

149.  ТИМОШЕНКО Р.І.  

150.  Головний науковий співробітник науково-дослідного 

управління проблем розвитку військової освіти та науки 

центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010158,  

19-20 тарифний розряд 

ВІТЕР Д.В. 

 

 

151.  Головний науковий співробітник науково-дослідного 

центру воєнної історії, ОС – 030328, 19-20 тарифний розряд 

ШЕВЧУК В.П.  

152.  Провідний науковий співробітник наукового відділу 

організації досліджень науково-методичного центру 

організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 

010158, 15-19 тарифний розряд 

БОДРИК Ю.Г.  

153.  Провідний науковий співробітник науково-інноваційної 
лабораторії наукового відділу організації досліджень 
науково-методичного центру організації наукової та 
науково-технічної діяльності, ОС – 010158,  
15-19 тарифний розряд. 

НЕДІЛЬКО О.М.  

154.  Провідний науковий співробітник наукового відділу 

організації підготовки та атестації науково-педагогічних 

кадрів науково-методичного центру організації наукової та 

науково-технічної діяльності, ОС – 010158,  

15-19 тарифний розряд (2 посади) 

КОЛЕСНИК В.І.  

155.  ТИМЧУК Л.І.  

156.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної безпеки держави кафедри 

стратегії національної безпеки та оборони інституту 

державного військового управління,  

ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд 

МІНЄЄВ П.А.  

157.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем застосування оперативних угруповань 

військ та з’єднань Збройних Сил України в операціях 

кафедри оперативного мистецтва інституту державного 

військового управління, ОС – 252518, 15-19 тарифний 

розряд 

МАЗУРЕНКО М.Г.  

158.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем удосконалення роботи органів 

військового управління кафедри управління військами 

інституту державного військового управління,  

ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд 

КОПИСТИРА В.М.  

159.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу застосування авіації та протиповітряної оборони 

інституту авіації та протиповітряної оборони, ОС – 252518, 

15-19 тарифний розряд (2 посади) 

БАРАБАШ О.В.  

160.  ТКАЧОВ В.В.  

161.  МАЙСТРОВ О.О.   
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

162.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу інституту забезпечення військ (сил) та 

інформаційних технологій, ОС – 121228, 15-19 тарифний 

розряд. 

СОЛОННІКОВ В.Г.  

163.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем фінансового забезпечення науково-

дослідного відділу інституту забезпечення військ (сил) та 

інформаційних технологій, ОС – 111118, 15-19 тарифний 

розряд 

СЛОБОДЯНИК С.П.  

164.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ (сил) кафедри морально-

психологічного забезпечення діяльності військ (сил) 

гуманітарного інституту, ОС – 252548, 15-19 тарифний 

розряд 

КОРОЛЬЧУК М.С.  

165.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії соціально-гуманітарних проблем кафедри 

суспільних наук гуманітарного інституту, ОС – 010158, 15-

19 тарифний розряд (2 посади) 

КРИМЕЦЬ Л.В.  

166.  ЛОБОДА Ю.О.  

167.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу розвитку фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем 

фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і 

спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та 

спортивно-оздоровчих технологій, ОС – 010158, 15-19 

тарифний розряд 

СВИСТУН В.І.   

168.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії наукового супроводження розроблення 
нормативів і стандартів фізичної підготовки і спорту 
науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-
наукового інституту фізичної культури та спортивно-
оздоровчих технологій, ОС – 010158,  
15-19 тарифний розряд 

ВИСОЧИНА Н.Л.  

169.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем оборонного менеджменту навчально-

наукового центру оборонного менеджменту, ОС – 010158,  

15-19 тарифний розряд 

БЕГМА В.М.  

170.  НАЛИВАЙКО А.Д.  

171.  ДЄНЄЖКІН М.М.  

172.  АБЛАЗОВ І.В.  

173.  Провідний науковий співробітник науково-організаційного 

відділу центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 

010158, 15-19 тарифний розряд. 

ХОМІК М.М.  

174.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем оцінки та прогнозів загроз у воєнній сфері 

науково-дослідного управління проблем воєнної політики 

та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних 

досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд (2 

посади) 

СВЄШНІКОВ С.В.  

175.  ЗАТИНАЙКО О.І.  

176.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем стратегічного планування розвитку 

Збройних Сил України науково-дослідного управління  

проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру 

воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252538,           15-19 

тарифний розряд  

(2 посади) 

КИРИЧЕНКО С.О.  

177.  САФРОНОВ О. В.  

178.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем трансформації та інтеграційних процесів у 

воєнній сфері науково-дослідного управління проблем 

воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-

стратегічних досліджень, ОС – 252517, 15-19 тарифний 

розряд 

ІВАЩЕНКО А.М.  

179.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного САРИЧЕВ Ю.О.  
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

180.  відділу проблем інформаційної безпеки та суспільної 

актуалізації воєнної політики науково-дослідного 

управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії 

центру воєнно-стратегічних досліджень,  

ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд    (2 посади) 

СНІЦАРЕНКО П.М.  

181.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем воєнної стратегії науково-дослідного 

управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії 

центру воєнно-стратегічних досліджень,  

ОС – 252538, 15-19 тарифний розряд   (3 посади). 

ШАПТАЛЕНКО М.І.  

182.  ПУШНЯКОВ А.С.  

183.  ФРОЛОВ В.С.  

184.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем оборонного планування науково-
дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної 
стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 
252538, 15-19 тарифний розряд. 

ВОРОВИЧ Б.О.  

185.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем ведення та впровадження проектів 
інформатизації науково-дослідного управління проблем 
розвитку інформаційних технологій та впровадження 
проектів інформатизації Збройних Сил України центру 
воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121268, 15-19 
тарифний розряд. 

ГАЛАГАН В.І.  

186.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем супроводження експлуатації 
інформаційних систем науково-дослідного управління 
проблем розвитку інформаційних технологій та 
впровадження проектів інформатизації Збройних Сил 
України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 
121268, 15-19 тарифний розряд. 

РИБИДАЙЛО А.А.  

187.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу воєнно-економічних проблем центру воєнно-
стратегічних досліджень, ОС – 050518,  
15-19 тарифний розряд. 

ЛЕВЧУК О.В.  

188.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем розвитку військової освіти науково-
дослідного управління проблем розвитку військової освіти 
та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 
010158, 15-19 тарифний розряд. 

МУЖЕНКО В.М. 

 

 

189.  ЦЕВЕЛЬОВ О.Є.  

190.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем підготовки військових фахівців науково-
дослідного управління проблем розвитку військової освіти 
та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 
010158, 15-19 тарифний розряд (2 посади). 

ЗАБОЛОТНИЙ О.А. 

 

 

191.  ЗЕЛЬНИЦЬКИЙ А.М.  

192.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності 
науково-дослідного управління проблем розвитку 
військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ С.К.  

193.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу розробки моделей операцій та бойових дій центру 
імітаційного моделювання, ОС – 121228, 15-19 тарифний 
розряд. 

ДУМЕНКО М.П. 

 

 

194.  ФЕДЧЕНКО О.П.  

195.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу перспектив розвитку та проблем супроводження 

моделей операцій центру імітаційного моделювання, ОС – 

121228, 15-19 тарифний розряд 

ЧОПА Д.А.  

196.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем історії війн і воєнного мистецтва науково-
дослідного центру воєнної історії, ОС – 030328, 15-19 
тарифний розряд. 

ПОКОТИЛО О.І. 

 

 

197.  ВЄДЄНЄЄВ Д.В.  

198.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної історії України науково-

дослідного центру воєнної історії, 

ОС – 030328, 15-19 тарифний розряд   (2 посади) 

ГРИЦЮК В.М.  

199.  КИДОНЬ В.І.   

200.   ЛЕВЧЕНКО С.М. 

201.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного ОНИЩЕНКО А.М.  
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

202.  відділу перспектив розвитку електронних засобів навчання 

наукового центру дистанційного навчання, ОС – 010158, 

15-19 тарифний розряд 

КРАВЧЕНКО Ю.В.  

203.  Провідний науковий співробітник науково-

випробувального відділу, ОС – 010158, 15-19 тарифний 

розряд 

ГОЛУБ В.А.  

204.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії розробки, впровадження та супроводження 

засобів автоматизації управління військами, ОС – 171728, 

15-19 тарифний розряд. 

МАСЛЮК Л.А.  

205.  Старший науковий співробітник наукового відділу 

організації досліджень науково-методичного центру 

організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 

010157, 14-18 тарифний розряд 

СПЄЛЬНІКОВ С.М.  

206.  Старший науковий співробітник науково-інноваційної 

лабораторії наукового відділу організації досліджень 

науково-методичного центру організації наукової та 

науково-технічної діяльності, ОС – 010157, 14-18 тарифний 

розряд 

НАЛИВАЙКО Л.П.  

207.  Старший науковий співробітник наукового відділу 

організації підготовки та атестації науково-педагогічних 

кадрів науково-методичного центру організації наукової та 

науково-технічної діяльності, ОС – 010157, 14-18 тарифний 

розряд 

БАБЕНКО О.П.  

208.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної безпеки держави кафедри 

стратегії національної безпеки та оборони інституту 

державного військового управління, ОС – 010157, 14-18 

тарифний розряд (2 посади) 

ШЕПІЦЕН О.І.   

209.  ПЕТРЕНКО М.І.  

210.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем застосування родів військ Сухопутних 

військ кафедри Сухопутних військ командно-штабного 

інституту застосування військ (сил), ОС – 010157, 14-18 

тарифний розряд (2 посади). 

ЛОБАС О.М.  

211.  КОТЛЯР С.П.  

212.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем підготовки військ (сил) та кадрового 

менеджменту кафедри керівництва військами (силами) в 

мирний час командно-штабного інституту застосування 

військ (сил), ОС – 252517, 14-18 тарифний розряд 

ЛАВРУК М.П.   

213.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем оперативного, технічного та тилового 

забезпечення науково-дослідного відділу інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС 

– 010157, 14-18 тарифний розряд. 

САВЧЕНКО В.А.  

214.  ГАВРИЛЮК І.Ю.  

215.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії наукового супроводження розроблення 

нормативів і стандартів фізичної підготовки і спорту 

науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-

наукового інституту фізичної культури та спортивно-

оздоровчих технологій, ОС – 010157, 14-18 тарифний 

розряд  

БАБАК  С.В.  

216.  ЯРМАК О.М. 

 

 

217.  Старший науковий співробітник наукового відділу 

досліджень та впровадження інноваційних технологій 

наукового центру проблем виховання доброчесності та 

запобігання корупції у секторі безпеки та оборони, ОС – 

010157, 14-18 тарифний розряд 

КУРИЛІНА О.В.   

218.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу науково- та навчально-методичного забезпечення 

мовної підготовки наукового центру мовного тестування 

навчально-наукового центру іноземних мов, ОС – 030357, 

14-18 тарифний розряд (3 посади). 

КАЩУК К.В.  

219.  ШИНКАРЕНКО О.Ю.  

220.  ВОРОНА Т.М.  
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№ 
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Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

221.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу мовного тестування наукового центру мовного 
тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ОС 
– 030357, 14-18 тарифний розряд (2 посади). 

ВЕЛИЧКО О.О.  

222.  ТАРАСЕНКО Н.М.  

223.  Старший науковий співробітник науково-організаційного 

відділу центру воєнно-стратегічних досліджень,  

ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд 

ДЕРГИЛЬОВА О.В.  

224.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем стратегічного планування розвитку 

Збройних Сил України науково-дослідного управління 

проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру 

воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252537, 14-18 

тарифний розряд. 

ЗАГОРКА І.О.  

225.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем трансформації та інтеграційних процесів у 

воєнній сфері науково-дослідного управління проблем 

воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-

стратегічних досліджень, ОС – 252517, 14-18 тарифний 

розряд  

ГОЛОПАТЮК Л.С. 

 

 

226.  ПАВЛЕНКО В.І.  

227.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем інформаційної безпеки та суспільної 

актуалізації воєнної політики науково-дослідного 

управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії 

центру воєнно-стратегічних досліджень,  

ОС – 252517, 14-18 тарифний розряд 

ЗУБКОВ В.П.  

228.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем розвитку інформаційних технологій 

науково-дослідного управління проблем розвитку 

інформаційних технологій та впровадження проектів 

інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-

стратегічних досліджень, ОС – 121267, 14-18 тарифний 

розряд. 

 ГРЕЧАНІНОВ В.Ф. 

 

229.  АЛЕКСЄЄВ М.М. 

230.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії проблем функціонального тестування 
інформаційних систем науково-дослідного відділу проблем 
ведення та впровадження проектів інформатизації науково-
дослідного управління проблем розвитку інформаційних 
технологій та впровадження проектів інформатизації 
Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ОС – 121267, 14-18 тарифний розряд. 

РОМАНЧЕНКО О.А.  

231.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем розвитку військової освіти науково-

дослідного управління проблем розвитку військової освіти 

та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 

010157, 14-18 тарифний розряд  

МІТЯГІН О.О.   

232.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем підготовки військових фахівців науково-

дослідного управління проблем розвитку військової освіти 

та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 

010157, 14-18 тарифний розряд 

ВАСИЛЬЄВ О.М.  

233.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності 

науково-дослідного управління проблем розвитку 

військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних 

досліджень, ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд 

ПОЛТОРАК М.Ф.   

234.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем військового законодавства центру воєнно-

стратегічних досліджень, ОС – 080817, 14-18 тарифний 

розряд. 

ЛЕВЧУК В.Д.  

235.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу розробки моделей операцій та бойових дій, ОС – 
121227, 14-18 тарифний розряд. 

КРАЙНОВ В.О.  
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№ 
з/п 

Посада 
Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

236.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії проблем супроводження моделей операцій та 
бойових дій науково-дослідного відділу перспектив 
розвитку та проблем супроводження моделей операцій 
центру імітаційного моделювання, ОС – 121227, 14-18 
тарифний розряд. 

ЗАЇКА Л.А.  

237.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної історії України науково-

дослідного центру воєнної історії,  

ОС – 030328, 14-18 тарифний розряд 

ГОРЄЛОВ В.І.  

238.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії розробки, впровадження та супроводження 

засобів автоматизації управління військами, ОС – 171727, 

 14-18 тарифний розряд (3 посади) 

КОЛОДЯЖНИЙ А.М.  

239.  ДЖИГОМОН С.К.  

240.  ГАВАЛКО В.І.  

241.  САВЧУК І.Г.  

242.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем розвитку, підготовки та застосування Десантно-

штурмових військ і Сил спеціальних операцій кафедри 

десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій 

командно-штабного інституту застосування військ (сил), 

ОС – 252537, 12-17 тарифний розряд 

НАУМОВ В.І.  

243.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу 

науково- та навчально-методичного забезпечення мовної 

підготовки наукового центру мовного тестування 

навчально-наукового центру іноземних мов, ОС – 030357, 

12-17 тарифний розряд. 

ПОЛІЩУК О.В.  

244.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
проблем оборонного менеджменту навчально-наукового 
центру оборонного менеджменту, ОС – 010157, 12-17 
тарифний розряд. 

НЕФЬОДОВА Л.Я. 

 

 

245.  БЕЗКОРОВАЙНА І.Г.  

246.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
оцінки та прогнозів загроз у воєнній сфері науково-
дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної 
стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 
252517, 12-17 тарифний розряд. 

ПОЛЯКОВАО.В.   

247.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
розвитку інформаційних технологій науково-дослідного 
управління проблем розвитку інформаційних технологій та 
впровадження проектів інформатизації Збройних Сил 
України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 
121267, 12-17 тарифний розряд. 

БОНДАРЧУК С.В.  

248.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 
ведення та впровадження проектів інформатизації науково-
дослідного управління проблем розвитку інформаційних 
технологій та впровадження проектів інформатизації 
Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних 
досліджень, ОС – 121267, 12-17 тарифний розряд. 

БЕЛЯЧЕНКО В.В.  

249.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу 

перспектив розвитку та проблем супроводження моделей 

операцій центру імітаційного моделювання, ОС – 121227,  

12-17 тарифний розряд 

 ПОПЛІНСЬКИЙ О.В. 

250.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного 

центру воєнної історії, ОС – 030327, 12-17 тарифний розряд   

(2 посади) 

ЄВСЄЄВ І.Г.  

251.  ПАШКОВА О.О.   

 


