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ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
КАНДИДАТА НАУК 

 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 
Гануш Василь Іванович, старший викладач кафедри галузевого 
машинобудування, Український державний університет науки і 
технологій. Назва дисертації: «Оцінка технічного стану базових 
конструкцій пресо-прокатного устаткування після довготривалої 
експлуатації». Шифр та назва спеціальності – 05.05.08 – машини 
для металургійного виробництва. Спецрада Д 08.084.03 
Українського державного університету науки і технологій (49600, 
м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4; тел. +38(056)745-31-56). Науковий 
керівник: Білодіденко Сергій Валентинович, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування 
Українського державного університету науки і технологій. Офіційні 
опоненти: Вереньов Валентин Володимирович, доктор 
технічних наук, старший науковий співробітник відділу 
технологічного обладнання та систем управління Інституту чорної 
металургії ім. З. І. Некрасова; Зданевич Сергій Володимирович, 
кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики, 
фізики та загальноінженерних дисциплін Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету 
Грудініна Ганна Сергіївна, викладач кафедри електричної 
інженерії суднових та роботизованих комплексів Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв. Назва дисертації: «Удосконалення системи стабілізації 
швидкості руху автономного ненаселеного підводного апарата». 
Шифр та назва спеціальності – 05.13.03 – системи та процеси 
керування. Спецрада Д 64.050.19 Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Блінцов Сергій Володимирович, кандидат технічних 
наук, доцент Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Кулік Анатолій 
Степанович, доктор технічних наук, професор, професор 
кафедри систем управління літальних апаратів Національного 
авіаційного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»; Збруцький Олександр Васильович, доктор 
технічних наук, професор, професор кафедри систем керування 
літальними апаратами Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
Яковченко Олександр Іванович, начальник групи у Дочірньому 
підприємстві «Захист і автоматизація об’єктів НДІРВ». Назва 
дисертації: «Розвиток методів високоточного визначення 
параметрів руху низькоорбітальних космічних апаратів по 
бортовим спостереженням сигналів глобальних супутникових 
навігаційних систем». Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – 
радіотехнічні та телевізійні системи. Спецрада Д 64.052.03 



03.03.2023_повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

2 
 

Харківського національного університету радіоелектроніки (61166, 
м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057)702-18-07). Науковий керівник: 
Жаліло Олексій Олександрович, кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
Науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних 
радіоелектронних систем та технологій Харкiвського 
національного університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: 
Жила Семен Сергійович, доктор технічних наук, доцент, 
завідувач кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем 
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»; Погурельський Олексій 
Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету 
 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
 
Гавриш Сергій Леонідович, старший науковий співробітник відділу 
селекції та насінництва зернових та кормових культур Донецької 
державної сільськогосподарської дослідної станції НААН. Назва 
дисертації: «Оптимізація критеріїв добору еспарцету виколистого 
(Onobrychis viciifolia scop.) для прискорення селекційного процесу». 
Шифр та назва спеціальності – 06.01.05 – селекція і насінництво. 
Спецрада – Д 08.353.01 Державної установи Інститут зернових 
культур (49009, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14; тел. 
(050) 546-10-64). Науковий керівник: Вінюков Олександр 
Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, старший 
дослідник, в.о. директора Донецької державної 
сільськогосподарської дослідної станції НААН. Офіційні опоненти: 
Лавриненко Юрій Олександрович, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур 
Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства; 
Тригуб Олег Володимирович, кандидат сільськогосподарських 
наук, старший науковий співробітник, в.о. заступника директора з 
наукової роботи Устимівської дослідної станції рослинництва 
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 
Шевцова Олена Володимирівна, науковий співробітник 
Прилуцької дослідної станції Інституту садівництва. Назва 
дисертації: «Інноваційні технології розвитку агропромислового 
комплексу в умовах інформаційної безпеки». Шифр і назва 
спеціальності – 08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством». Спецрада Д 41.051.11 Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 
2, тел. (048) 723-82-93). Науковий керівник: Маргасова Вікторія 
Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Національного університету «Чернігівська 
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політехніка». Офіційні опоненти: Сафонов Юрій Миколайович, 
доктор економічних наук, професор, заступник директора з 
наукової та методичної роботи Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти»; Гарафонова Ольга 
Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
менеджменту Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана 
Ставнічук Віталій Володимирович, директор з операційної 
діяльності ТОВ «Сіефджі Трейдинг». Назва дисертації: 
«Детермінанти розвитку агрохолдингів в умовах децентралізації 
національної економіки». Шифр і назва спеціальності – 08.00.03 
«Економіка та управління національним господарством». Спецрада 
Д 41.051.11 Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-82-
93). Науковий керівник: Гарафонова Ольга Іванівна, доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана. Офіційні опоненти: Худолей Вероніка Юріївна, доктор 
економічних наук, професор, ректор Закладу вищої освіти 
«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 
Юрія Бугая»; Шебаніна Олена В'ячеславівна, доктор економічних 
наук, професор, декан факультету менеджменту Миколаївського 
національного аграрного університету 
 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 
Крупицький Олександр Станіславович, старший уповноважений 
Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області 
Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції в 
Україні, м. Запоріжжя. Назва дисертації: «Адміністративно-правова 
охорона економіки в Україні». Шифр та назва спеціальності – 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 Університету митної 
справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 2/4, кім. 223). Науковий керівник: Сквірський Ілля 
Олегович, доктор юридичних наук, професор, начальник 
юридичного відділу ТОВ «Вісма», м. Запоріжжя. Офіційні опоненти: 
Замрига Артур Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри підприємницького та корпоративного права 
Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут» Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; 
Шевченко Михайло Юрійович, доктор філософії у галузі права, 
докторант кафедри публічного та приватного права Університету 
митної справи та фінансів 
Козаченко Сергій Вікторович, доцент кафедри оперативно-
розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету № 2 
Харківського національного університету внутрішніх справ. Назва 
дисертації: «Доказування у кримінальних провадженнях, 
пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї або 
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боєприпасів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 64.700.01 
Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС 
України (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3-А; тел. (057) 341-61-50). 
Науковий керівник: Романюк Віталій Володимирович, кандидат 
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального 
процесу та організації досудового слідства факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 
Офіційні опоненти: Гринюк Володимир Олексійович, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 
процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
Мірковець Дмитро Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, 
заступник керівника Головного слідчого управління Державного 
бюро розслідувань 
Палій Валерій Валерійович, заступник начальника 
Кропивницького управління поліції з превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 
області. Назва дисертації: «Адміністративно-правові обмеження 
прав і свобод людини при забезпеченні публічної безпеки 
органами Національної поліції України». Шифр та назва 
спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 23.053.05 
Центральноукраїнського державного університету імені В. 
Винниченка (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. 
(0522)32-08-89. Науковий керівник: Соболь Євген Юрійович, 
доктор юридичних наук, професор, ректор 
Центральноукраїнського державного університету імені 
В. Винниченка; Офіційні опоненти: Джафарова Олена 
В’ячеславівна, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування 
Харківського національного університету внутрішніх; Миргород-
Карпова Валерія Валеріївна, кандидат юридичних наук, старший 
викладач кафедри адміністративного, господарського права та 
фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту 
права Сумського державного університету 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 
Гуляєва Анна Сергіївна, асистент кафедри практичної психології 
та соціальної роботи Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Київ). Назва дисертації: 
«Соціально-психологічні особливості системи переконань 
особистості в кризових умовах». Шифр та назва спеціальності – 
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 
Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (01042, м. Київ, вул. Іоанна 
Павла ІІ, 17; тел. (050)730-30-39). Науковий керівник: Папуча 
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Микола Васильович, доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри загальної та практичної психології Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя. Офіційні опоненти: 
Кононенко Оксана Іванівна, доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної психології Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова; Яремчук Віталія 
Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної психології Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 

 


