
01.06.2021 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динько Юрій Павлович, консультант департаменту тваринництва та птахівництва 

ТОВ «Коудайс Україна». Назва дисертації: «Формування господарськи корисних ознак корів 

української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції». Шифр та назва 

спеціальності – 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Спецрада Д 27.355.01 Інституту 

розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України 

(08321, Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1, тел. 597-

23-62). Науковий керівник: Ставецька Руслана Володимирівна, доктор 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувачка кафедри генетики, розведення і селекції 

тварин Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки 

України. Офіційні опоненти: Хмельничий Леонтій Михайлович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри розведення і селекції тварин та 

водних біоресурсів Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і 

науки України; Кочук-Ященко Олександр Анатолійович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології Поліського 

національного університету Міністерства освіти і науки України.  

 

Гусенкова Олеся Володимирівна, фахівець першої категорії із насінництва 

навчально-виробничого підрозділу селекції та насінництва, Полтавська державна аграрна 

академія МОН України. Назва дисертації: «Морфо-генетичний прояв кількісних ознак 

пшениці озимої в умовах Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – 

селекція і насінництво. Спецрада Д 64.366.01 Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва 

НААН (61060, м. Харків, проспект Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, +38-098-949 45-

24). Науковий керівник: Тищенко Володимир Миколайович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики 

Полтавської державної аграрної академії МОН України. Офіційні опоненти: Леонов Олег 

Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторії селекції та фізіології пшениці Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН; 

Криворученко Роман Володимирович кандидат сільськогосподарських наук, доцент, 

доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва МОН України. 

 

 

Галевич Оксани Євгеніївни, аспірант кафедри ботаніки, деревинознавства та 
недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України МОН України. 

Назва дисертації: «Біолого-екологічні засади формування рослинних композицій плоских 

зелених дахів екстенсивного типу (на прикладі м. Львова)». Шифр та назва спеціальності: 

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація». Спецрада Д 35.072.02 Національного 

лісотехнічного університету України МОН України (79057, м. Львів, вул. Генерала 

Чупринки, 103; тел. (032)258-42-57). Науковий керівник: Сорока Мирослава Іванівна, 

доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних 

ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України МОН України. Офіційні 
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опоненти: Гайда Юрій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

агрономії, екології та агроінженерії Західноукраїнського національного університету; 

Фучило Ярослав Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри лісівництва та захисту лісу Малинського лісотехнічного коледжу МОН України. 

 

 

 

 

 Черняхівська Олена Михайлівна, начальник видавничого відділуНаціонального  

заповідника  "Києво-Печерська лавра". Назва дисертації:  “Довідково-енциклопедичні 

проєкти з локальної історії в українській історичній науці другої половини 1950-х - початку 

1980-х рр.: організаційні форми, ідеологічні функції, практична реалізація.”. Шифр та назва 

спеціальності:  07.00.01 —  історія України. Шифр спеціалізованої вченої ради: Д 26.235.01 

Інституту історії України НАН України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-

63-62). Науковий керівник: Рубльов Олександр Сергійович, доктор історичних наук, 

професор, учений секретар Інституту історії України НАН України. Офіційні  опоненти: 

Верба Ігор  Володимирович, доктор історичних наук, професор,  професор  кафедри 

історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Борчук Степан Миколайович, доктор історичних наук, професор,  

професор  кафедри всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних 

відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

 

 

 

 

Лаглер Клаус, директор компанії «КЛАУС ЛАГЛЕР ГМБХ». Назва дисертації: 

«Формування інвестиційної привабливості економіки регіону». Шифр та назва спеціальності 

– 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 52.051.06 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (01042, м. Київ, вул. Джона 

Маккейна 33, (044) 529 05-16). Науковий керівник: Жученко Андрій Михайлович, доктор 

економічних наук, заступник директора Державного підприємства «Каталіз і екологія» 

Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. Офіційні опоненти: 

Переверзєва Анна Василівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин Запорізького національного університету; Пархоменко 

Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, головний науковий консультант 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. 

 

 

Радченко Андрій Анатолійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Організування малого бізнесу в аграрній сфері: регіональний аспект». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада 

Д 52.051.06 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (01042, м. Київ, 

вул. Джона Маккейна 33, (044) 529 05-16). Науковий керівник: Коляденко Світлана 

Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерних наук та 

економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Панасюк Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, декан 

факультету обліку і аудиту Західноукраїнського національного університету; Білоус 

Світлана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та 

економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 
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Салюк Антон Петрович, викладач кафедри управління соціальними комунікаціями 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Назва 

дисертації: «Створення бренду підприємства засобами маркетингу». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 64.055.01 Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця (61166, м. Харків, просп. Науки 9-А, тел. (057) 702-18-35). Науковий 

керівник: Холодний Геннадій Олександрович, кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри маркетингу Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: Ніфатова Олена Михайлівна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного 

університету технологій та дизайну; Боєнко Олена Юріївна, кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри маркетингу Донецького національного університету імені Василя 

Стуса. 

 

 

 

 

Швагер Ольга Андріївна, асистент кафедри міжнародного, європейського права та 

цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права Сумського державного 

університету. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади діяльності Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб в Україні». Шифр та назва спеціальності 12.00.07 - 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 55.051.07 

Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 

(0542) 687-755). Науковий керівник: Плотнікова Марія Володимирівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-

правових дисциплін Навчально-наукового інституту права Сумського державного 

університету. Офіційні опоненти: Рєзнік Олег Миколайович, доктор юридичних наук, 

доцент, заслужений юрист України, секретар Сумської міської ради; Чернадчук Тамара 

Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та 

інформаційного права Сумського національного аграрного університету. 

 

Невінгловська Юлія Михайлівна, суддя господарського суду Одеської області. 

Назва дисертації: «Публічне адміністрування реєстрації речових прав в Україні». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права 

(03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Улютіна Олена 

Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та 

фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Офіційні опоненти: Іванищук Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, старший 

дослідник, директор приватної установи «Науково-дослідний інститут морського і 

космічного права»; Куценко Володимир Дмитрович, кандидат юридичних наук, 

заслужений юрист України, завідувач відділу громадської організації «Академія 

адміністративно правових наук». 

 

 

Піскунова Ольга Борисівна, викладач кафедри вогневої підготовки факультету № 3 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правовий статус уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 
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Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-

10-31). Науковий керівник: Шатрава Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем забезпечення діяльності поліції 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Дрозд 

Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, начальник відділу докторантури та 

ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ; Соболь Євген Юрійович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка. 

 

 

Терещенко Олексій Андрійович, спеціаліст відділу опрацювання документів 

управління забезпечення автоматизованого документообігу суду секретаріату Касаційного 

цивільного суду Верховного суду України. Назва дисертації: «Публічне адміністрування 

електронного врядування судової влади в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 

– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 

26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; 

тел. 228-10-31). Науковий керівник: Калатур Максим Васильович, доктор юридичних 

наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного 

права; Офіційні опоненти: Бригінець Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Сердюк Євген 

Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та 

теоретико-правових дисциплін Інституту права та суспільних відносин Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

 

 

Мирний Дмитро Володимирович, радник генерального директора АТ 

«Харківобленерго» у м. Харків. Назва дисертації: «Правове регулювання державного 

управління в Україні (XVIII-XX століття): історико-правове дослідження». Шифр та назва 

спеціальності - 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх 

справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник: 

Россіхін Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник 

освіти України, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування 

Харківського національного університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Добкіна 

Катерина Робертівна, доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету 

Державного університету інфраструктури та технологій; Гуфман Геннадій Леонідович,  

кандидат юридичних наук, перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради. 

 

 

Можаровський Микита Юрійович, аспірант ПрАТ  «ВНЗ» Міжрегіональна 

академія управління персоналом». Назва дисертації: «Правові засади регулювання 

комплаєнс в сфері господарювання ». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 – господарське 

право; господарсько-процесуальне право. Спецрада  К 26.142.01 ПрАТ «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Міністерство освіти і науки 

України (вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039, тел. 490-95-00). Науковий керівник: 

Матвєєв Петро Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного 

та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка. Офіційні опоненти: 

Демченко Сергій Федорович доктор юридичних наук, Заслужений юрист України 

Помічник Президента Національної академії наук України; Завертнева-Ярошенко Валерія 
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Адольфівна к.ю.н., доцент кафедри цивiльно-правових дисциплiн Економiко-правового 

факультету ОНУ iм. I.I. Мечникова . 

 
 

Прихожанов  Валерій Олександрович, Перший заступник 

керівника Дніпропетровської обласної прокуратури. Назва дисертації: «Юридична 

відповідальність суб’єктів господарювання у сфері промислової власності». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Спецрада  

К 26.142.01 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом», Міністерство освіти і науки України (вул. Фрометівська, 2, м Київ-39, 03039, 

тел. 490-95-00). Науковий керівник: Шуба Борис Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровський національний 

університет ім. О. Гончара. Офіційні опоненти: Потоцький Микола Юрійович, доктор 

юридичних наук, голова комітету з інтелектуальної власності у складі Національної асоціації 

адвокатів України. Шинкар Марта Леонідівна, кандидат юридичних наук, керівник 

претензійної служби юридичного  відділу ТОВ «Джаннет-Україна». 

 

 

 

Лавріненко Артем Сергійович, асистент кафедри хірургії №1, Харківський 

національний медичний університет МОЗ України. Назва дисертації: «Оптимізація 

діагностики та тактики хірургічного лікування гематом брижі при закритій травмі живота». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 — хірургія. Спецрада Д 64.600.01 Харківського 

національного медичного університету (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-

47). Науковий керівник: член-кореспондент Національної академії медичних наук України, 

доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, директор ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук 

України», завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного 

університету МОЗ України. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, Комарчук 

Віктор Васильович, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна МОН 

України, доктор медичних наук, професор, Лігоненко Олексій Вікторович, завідувач 

кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими Української медичної стоматологічної 

академії МОЗ України. 

 

 

Букулова Нана Юріївна, науковий співробітник відділення проблем захворювань 

органів травлення у дітей Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

імені академіка О.М.Лук'янової НАМН України". Назва дисертації: “Удосконалення 

комплексної діагностики та прогнозування ризику виникнення і клінічного перебігу 

виразкового коліту у дітей”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. Спецрада Д 

26.553.01 Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 

О.М.Лук'янової НАМН України" (04050 м.Київ, вул.П.Майбороди 8, тел. 483-90-56). 

Науковий керівник: Денисова Маргарита Федорівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка відділенням проблем захворювань органів травлення у дітей Державної установи 

"Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової НАМН 

України". Офіційні опоненти: Бекетова Галина Володимирівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувачка кафедри дитячих та підліткових захворювань Національного 

університету охорони здоров'я України ім.П.Л.Шупика МОЗ України; Белоусова Ольга 

Юріївна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатричної 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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гастроентерології та нутріциології Харківської медичної академії післядипломної освіти 

МОЗ України.  

 

 

 

Удод Максим Олександрович, лікар-психолог, Консультативно-діагностичний центр 

Шевченківського району (м. Київ). Назва дисертації: «Психологічні особливості 

професійного відбору фахівців екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Шифр 

та назва спеціальності – 19.00.04 – медична психологія. Спецрада Д 26.453.02 Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-

20). Науковий керівник: Максименко Сергій Дмитрович, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, директор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України. Офіційні опоненти: Литвинчук Леся Михайлівна, доктор психологічних наук, 

старший науковий співробітник професор кафедри авіаційної психології, Національний 

авіаційний університет МОН України; Божук Богдан Степанович – кандидат медичних 

наук, доцент, генеральний директор Державного закладу «Спеціалізований санаторій 

«Приморський» МОЗ України. 

 

 

Ситник Тарас Ігорович, директор ДП “Львівський облавтодор”, Державна 

акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”. Назва дисертації: “Механізми 

реалізації державної соціально-економічної політики у період епідеміологічних загроз”. 

Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒  механізми державного управління. Спецрада 

Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Парубчак Іван 

Орестович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. З. Гжицького. Офіційні опоненти: Антонова Людмила 

Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку 

і аудиту Чорноморського Національного університету ім. Петра Могили.; Худоба 

Олександра Василівна, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

 

 

Кононович Вячеслав Генріхович, старший викладач кафедри фізичної підготовки 

факультету пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України. Назва 

дисертації: “Механізми державного регулювання фізичного виховання в закладах вищої 

освіти”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒  механізми державного управління. 

Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України (61023, 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Домбровська 

Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений 

працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Сіренко 

Романа Романівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри 

фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Шевчук Олександр Русланович, кандидат наук з державного управління, начальник 

Летичівського районного сектору Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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Федоров Іван Сергійович, міський голова, м. Мелітополь. Назва дисертації: 

“Механізми формування стійкого розвитку регіону”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 

‒  механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету 

цивільного захисту України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). 

Науковий керівник: Залізнюк Вікторія Петрівна, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри світової економіки Київського національного торговельно-

економічного університету. Офіційні опоненти: Ковальчук Вероніка Геннадіївна, доктор 

наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та 

підприємництва Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”; 

Митник Алєся Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 

галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

 

 


	Швагер Ольга Андріївна, асистент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади діяльності Фонду гаранту...

