СПИСОК
учасників конкурсу на заміщення посад наукових та науково-педагогічних працівників
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
оголошеного 20 квітня 2021 року
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Учасники конкурсу
Внутрішні
Зовнішні
Посади, які заміщуються військовослужбовцями
Заступник начальник кафедри стратегії національної
ЗАХАРЖЕВСЬКИЙ
безпеки та оборони інституту державного військового
А. Г.
управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001,
51 тарифний розряд.
Професор кафедри керівництва військами (силами) в
мирний
час
командно-штабного
інституту
ХАРАБАРА В. І.
застосування військ (сил), ШПК “полковник”,
ВОС – 0201002, 48 тарифний розряд.
Професор кафедри оперативного та бойового САЛІЙ О. Я.
забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та
інформаційних технологій, ШПК “полковник”,
ВОС – 1401002, 48 тарифний розряд.
Доцент кафедри стратегії національної безпеки та ШЕВЧУК В. В.
оборони
інституту
державного
військового
управління, ШПК “полковник”, ВОС – 3460002,
46 тарифний розряд.
Начальник науково-дослідного відділу проблем ФУЧКО А. Й.
воєнної стратегії
науково-дослідного управління
проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру
воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “полковник”,
ВОС – 0201002, 46 тарифний розряд.
Начальник науково-дослідної лабораторії проблем ТЕРЕЩЕНКО С. А.
управління проектами інформатизації науководослідного 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,
45 тарифний розряд.
Провідний науковий співробітник науково-дослідної ДЕМ ’ЯНЮК А. В.
лабораторії проблем розвитку бойового застосування
ракетних військ і артилерії кафедри ракетних військ і
артилерії командно-штабного інституту застосування
військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0301002,
44 тарифний розряд.
Провідний науковий співробітник науково-дослідного
ЧУМАЧЕНКО С. М.
відділу проблем розвитку інформаційних технологій
науково-дослідного управління проблем розвитку
інформаційних технологій та впровадження проектів
інформатизації Збройних Сил України центру воєнностратегічних досліджень, ШПК “підполковник”,
ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд.
Старший науковий співробітник науково-дослідної
НИКИФОРОВ О. В.
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), ШПК
“підполковник”, ВОС – 0212002, 33 тарифний розряд.
Посада

2
№
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10. Старший науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії правового забезпечення військ (сил)
кафедри правового забезпечення гуманітарного
інституту,
ШПК
“підполковник
юстиції”,
ВОС – 8503002, 43 тарифний розряд.
11. Старший науковий співробітник відділу аналізу
та узагальнення інформації навчально-наукового
центру підготовки офіцерів для багатонаціональних
штабів, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,
43 тарифний розряд.
12. 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.
13. Науковий
співробітник
наукового
відділу
супроводження
виховання
доброчесності
та
впровадження передового досвіду у сфері запобігання
корупції наукового центру проблем виховання
доброчесності та запобігання корупції у секторі
безпеки та оборони, ШПК “майор”, ВОС – 0201003,
33 тарифний розряд.
14. Науковий співробітник науково-дослідного відділу
проблем військового законодавства центру воєнностратегічних досліджень, ШПК “майор юстиції”,
ВОС – 8503003, 33 тарифний розряд.

Учасники конкурсу
Внутрішні
Зовнішні
ДРОБІНА І. О.

УШАКОВ І. В.

ДЕМЕШОК О. О.

МІРОШНИК М. М.

ОСТАПЕНКО А. І.
ДІДОВЕЦЬ Ю. В.
ДОЛЯ С. С.

