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	ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

	Головна астрономічна обсерваторія НАН України
	Д 26.208.01
	Іванова Олександра Вікторівна, 01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.06
	Петрусь Роман Юрійович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
	Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
	Д 26.200.01
	Гринь Дмитро Миколайович, 04.00.22 «Геофізика»
	Сумарук Юрій Петрович, 04.00.22 «Геофізика»
	Інститут магнетизму НАН України та МОН України
	Д 26.248.01
	Верба Роман Володимирович, 01.04.11 «Магнетизм»
	Коломієць Олександр Вікторович, 01.04.11 «Магнетизм»
	Салюк Ольга Юріївна, 01.04.11 «Магнетизм»
	Шпетний Ігор Олександрович, 01.04.11 «Магнетизм»
	Інститут математики НАН України
	Д 26.206.01
	Василишин Тарас Васильович, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Нестеренко Марина Олександрівна, 01.01.03 «Математична фізика»
	Салімов Руслан Радікович, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Д 26.206.03
	Кирчей Іван Ігорович, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
	Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
	Д 26.191.01
	Назаренко Андрій Володимирович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Скрипник Тарас Володимирович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Інститут фізики конденсованих систем НАН України
	Д 35.156.01
	Вдович Андрій Степанович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Величко Олег Володимирович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут фізики НАН України
	Д 26.159.01
	Бистренко Олексій Васильович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Бугайчук Світлана Анатоліївна, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

	Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
	Д 26.199.01
	Гуменюк-Сичевська Жанна Віталіївна, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»
	Насєка Юрій Миколайович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Д 26.199.02
	Хоменкова Лариса Юріївна, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
	Д 26.210.02
	Махно Станіслав Миколайович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.08
	Лазаренко Максим Михайлович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»
	Павленко Олена Леонідівна, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика», 03.00.02 «Біофізика»
	Черевко Костянтин Володимирович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»
	Д 26.001.18
	Варбанець Сергій Павлович, 01.01.08 «Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика»
	Лукашова Тетяна Дмитрівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
	Д 26.001.23
	Хижний Юрій Анатолійович, 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»
	Д 26.001.35
	Шатирко Андрій Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.09
	Штаблавий Ігор Іванович, 01.04.13 «Фізика металів»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.04
	Дойков Дмитро Миколайович, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.03
	Рассохіна Юлія Валентинівна, 01.04.03 «Радіофізика»
	Д 64.052.04
	Жолудов Юрій Тимофійович, 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

	ХІМІЧНІ НАУКИ

	Інститут біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України
	Д 26.209.01
	Гончарук Олена Владиславівна, 02.00.11 «Колоїдна хімія»
	Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.218.01
	Солопан Сергій Олександрович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
	Інститут органічної хімії НАН України
	Д 26.217.01
	Сукач Володимир Андрійович, 02.00.03 «Органічна хімія»
	Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
	Д 26.207.02
	Агравал Павло Гянович, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Корнієнко Оксана Анатоліївна, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Фартушна Юлія Вікторівна, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
	Д 26.190.01
	Космамбетова Гульнара Радіївна, 02.00.15 «Хімічна кінетика і каталіз»
	Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
	Д 26.179.01
	Демченко Валерій Леонідович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»
	Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
	Д 26.210.01
	Муха Юлія Петрівна, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.03
	Тананайко Оксана Юріївна, 02.00.02 «Аналітична хімія»
	Д 26.001.25
	Ткаченко Ігор Михайлович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.01
	Стецишин Юрій Богданович, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.14
	Сливка Михайло Васильович, 02.00.03 «Органічна хімія»

	БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
	Д 26.604.01
	Петросян Аріна Агасіївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут морської біології НАН України»
	Д 41.258.01
	Варігін Олександр Юрійович, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
	України»
	Д 64.564.01
	Бречка Наталія Михайлівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Селюкова Наталія Юріївна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
	Д 26.254.01
	Карпов Павло Андрійович, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»
	Козуб Наталія Олександрівна, 03.00.22 «Молекулярна генетика»
	Шульга Сергій Михайлович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.02
	Бокотей Андрій Андрійович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.04
	Голобородько Кирило Костянтинович, 03.00.16 «Екологія», 03.00.24 «Ентомологія»
	Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України
	Д 26.220.01
	Метелиця Лариса Олексіївна, 02.00.10 «Біоорганічна хімія»
	Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
	Д 26.240.01
	Кобилінська Леся Іванівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
	Д 26.211.01
	Гончаренко Ігор Вікторович, 03.00.05 «Ботаніка»
	Інститут гідробіології НАН України
	Д 26.213.01
	Ляшенко Артем Володимирович, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
	Д 26.153.01
	Влащенко Антон Сергійович, 03.00.08 «Зоологія»
	Гольдін Павло Євгенович, 03.00.08 «Зоологія»
	Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
	Д 26.233.01
	Кириченко Ангеліна Миколаївна, 03.00.06 «Вірусологія»
	Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
	Д 26.237.01
	Чернишенко Володимир Олександрович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.24
	Короткий Олександр Григорович, 03.00.04 «Біохімія»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.02
	Бабич Анатолій Григорович, 06.01.11 «Фітопатологія»
	Д 26.004.09
	Ліханов Артур Федорович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

	ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

	Інститут геологічних наук НАН України
	Д 26.162.02
	Бартащук Олексій Вацлавович, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»
	Шевчук Олена Андріївна, 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія»

	ТЕХНІЧНІ НАУКИ

	Вінницький національний технічний університет
	Д 05.052.01
	Ковтун В’ячеслав Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Оксанич Ірина Григорівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
	Д 11.052.03
	Лактіонов Іван Сергійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.01
	Агєєва Марина Володимирівна, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»
	Крівенко Сергій Вікторович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 
	архітектури»
	Д 08.085.01
	Ковальов Вячеслав Вікторович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Д 08.085.02
	Бекетов Олександр Вадимович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Кононенко Ганна Андріївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Парусов Едуард Володимирович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Шехоркіна Світлана Євгеніївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
	Д 08.078.02
	Фролова Лілія Анатоліївна , 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.03
	Гасій Олександр Богданович, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та лісотехнічних pобіт»
	Пилипчук Марія Іванівна, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та лісотехнічних 
	pобіт»
	Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
	Д 26.880.01
	Коцюба Ірина Григорівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Магльована Тетяна В’ячеславівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Сорока Юрій Миколайович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Харламова Олена Володимирівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Державний університет «Одеська політехніка»
	Д 41.052.01
	Рижков Ігор Вікторович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Угрин Дмитро Ілліч, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 41.052.02
	Немчук Олексій Олегович, 05.05.05 «Піднімально-тpанспоpтні машини»
	Д 41.052.04
	Чиченін Вадим Валентинович, 05.14.14 «Теплові та ядеpні енеpгоустановки»
	Д 41.052.09
	Бедрій Дмитро Іванович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Кійко Сергій Геннадійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Лук’янов Дмитро Володимирович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.01
	Плющ Олександр Григорович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Д 26.861.05
	Жебка Вікторія Вікторівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.861.06
	Ахрамович Володимир Миколайович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	Д 08.820.02
	Мурадян Леонтій Абрамович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.15
	Голубек Олександр Вячеславович, 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.04
	Витязь Олег Юлійович, 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості»
	Інститут відновлюваної енергетики НАН України
	Д 26.249.01
	Суржик Таміла Володимирівна, 05.14.08 «Пеpетвоpювання відновлюваних видів енеpгії»
	Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
	Д 08.188.01
	Дзюба Сергій Володимирович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Медведєва Ольга Олексіївна, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Слащов Ігор Миколайович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка», 05.26.01 «Охоpона пpаці»
	Тарасов Вадим Юрійович, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
	Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
	Д 26.182.02
	Березос Володимир Олександрович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів 
	та спеціальних сплавів»
	Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
	Д 64.245.01
	Столбовий В’ячеслав Олександрович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
	Д 26.194.02
	Міца Олександр Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
	Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
	Д 26.168.01
	Дехтяренко Володимир Анатолійович, 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка 
	металів»
	Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
	Д 26.230.01
	Лисаковський Валентин Володимирович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
	Д 35.195.01
	Притула Назар Мирославович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
	Д 26.204.01
	Грибков Сергій Віталійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Гулак Геннадій Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
	Д 26.207.03
	Гречанюк Ігор Миколайович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Повстяной Олександр Юрійович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
	Д 64.180.01
	Кобильська Олена Борисівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Чернобривко Марина Вікторівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Д 64.180.02
	Кутний Богдан Андрійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
	Д 26.185.01
	Дорогий Ярослав Юрійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Зубок Віталій Юрійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
	Д 26.255.01
	Зеленський Кирило Харитонович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
	Терентьєв Олександр Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Черній Дмитро Іванович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Інститут технічної теплофізики НАН України
	Д 26.224.01
	Корінчук Дмитро Миколайович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Тимощенко Андрій Володимирович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Д 26.224.02
	Гелетуха Георгій Георгійович, 05.14.08 «Пеpетвоpювання відновлюваних видів енеpгії»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.02
	Ткачук Валентина Віталіївна, 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.01
	Кучанський Олександр Юрійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.056.03
	Медяник Володимир Юрійович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Молодід Олександр Станіславович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Д 26.056.04
	Журавський Олександр Дмитрович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Д 26.056.06
	Коваль Лідія Михайлівна, 05.01.03 «Технічна естетика»
	Д 26.056.09
	Анненков Андрій Олександрович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Смілка Владислав Анатолійович, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.35
	Поліщук Олександр Дмитрович, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних 
	pішень»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.04
	Чулєєва Олена Володимирівна, 05.17.06 «Технологія полімеpних і композиційних 
	матеpіалів»
	Луцький національний технічний університет
	Д 32.075.01
	Ковальчук Станіслав Богданович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Безкровна Ольга Миколаївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.01
	Бердник Михайло Геннадійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 08.084.03
	Мяновська Яна Валеріївна, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.01
	Нечипорук Олена Петрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Савченко Аліна Станіславівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

	Д 26.062.03
	Габрук Ростислав Анатолійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Грищенко Юрій Віталійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Гусинін Андрій Вячеславович, 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
	Д 26.062.17
	Давиденко Анатолій Миколайович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Д 26.062.19
	Туровський Олександр Леонідович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби 
	телекомунікацій»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.01
	Фесенко Герман Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 64.062.04
	Капітанова Людмила Валеріївна, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування 
	літальних апаратів»
	Попов Віктор Васильович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Д 64.062.07
	Жила Семен Сергійович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України
	Д 27.358.01
	Степаненко Сергій Петрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.02
	Ложніков Олексій Володимирович, 05.15.03 «Відкpита pозpобка pодовищ коpисних 
	копалин»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.03
	Ненастіна Тетяна Олександрівна, 05.17.03 «Технічна електpохімія»
	Д 64.050.04
	Карпалюк Ігор Тимофійович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Середа Олександр Григорійович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Яськів Володимир Іванович, 05.09.12 «Напівпpовідникові пеpетвоpювачі електpоенеpгії»
	Д 64.050.07
	Поночовний Юрій Леонідович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 64.050.09
	Ноздрачова Катерина Леонідівна, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення 
	складу речовин»
	Д 64.050.11
	Сенецький Олександр Володимирович, 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»
	Д 64.050.13
	Кожушко Андрій Павлович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Ребров Олексій Юрійович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
	Сікорського»
	Д 26.002.05
	Берник Ірина Миколаївна, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
	Іваненко Олена Іванівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Д 26.002.10
	Палюх Олександр Олександрович, 05.05.01 «Машини і пpоцеси полігpафічного 
	виpобництва»
	Д 26.002.12
	Лоскутова Тетяна Володимирівна, 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка 
	металів»
	Д 26.002.13
	Донцова Тетяна Анатоліївна, 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»
	Д 26.002.15
	Кузін Олег Анатолійович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»
	Плахотний Олександр Петрович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Д 26.002.19
	Вербицький Євген Володимирович, 05.09.12 «Напівпpовідникові пеpетвоpювачі 
	електpоенеpгії»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.02
	Бубела Андрій Володимирович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Лямзін Андрій Олександрович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Д 26.059.03
	Тарандушка Людмила Анатоліївна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.05
	Пукас Андрій Васильович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 35.052.07
	Івасів Володимир Васильович, 05.17.04 «Технологія пpодуктів оpганічного синтезу»
	Д 35.052.09
	Сімейко Костянтин Віталійович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
	Д 35.052.14
	Повхан Ігор Федорович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
	Д 35.052.17
	Мельник Ігор Володимирович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Національний університет «Одеська морська академія»
	Д 41.106.01
	Ворохобін Ігор Ігорович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Михайленко Владислав Сергійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Петров Ігор Михайлович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Піпченко Олександр Дмитрович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
	Д 44.052.02
	Філоненко Олена Іванівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.06
	Роговський Іван Леонідович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Д 26.004.07
	Єгоров Віктор Богданович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.02
	Олішевський Валентин Вікторович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 
	мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Д 26.058.03
	Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних 
	продуктів і продуктів з гідробіонтів»
	Д 26.058.04
	Кузьмін Олег Володимирович, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів 
	бродіння»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.01
	Тарахно Олена Віталіївна, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Д 64.707.04
	Кондратенко Олександр Миколайович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Мелещенко Руслан Геннадійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.01
	Мурашко Олексій Володимирович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.01
	Бандура Валентина Миколаївна, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 
	мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Капустян Антоніна Іванівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Макаринська Алла Василівна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп'яних 
	продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур»
	Осадчук Петро Ігорович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Одеський національний морський університет
	Д 41.060.01
	Бондар Алла Віталіївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Доля Костянтин Вікторович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Ковтун Тетяна Антонівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
	Д 18.819.01
	Кувачов Володимир Петрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.01
	Гомон Святослав Святославович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Д 58.052.02
	Бабій Андрій Васильович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Українська академія друкарства
	Д 35.101.01
	Гордєєв Олександр Олександрович , 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Комар Мирослав Петрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.04
	Дацун Юрій Миколайович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Коскіна Юлія Олексіївна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Ловська Альона Олександрівна, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
	Д 35.226.02
	Ниркова Людмила Іванівна, 05.17.14 «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії»
	Ясній Володимир Петрович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.01
	Батраченко Олександр Вікторович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 
	мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Білецька Яна Олександрівна, 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»
	Гріненко Ірина Григорівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Золотухіна Інна Василівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Фощан Андрій Леонтійович, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.02
	Михалевич Микола Григорович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Молодан Андрій Олександрович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Тарасов Юрій Володимирович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 
	Василенка
	Д 64.832.04
	Субботіна Валерія Валеріївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.01
	Менейлюк Іван Олександрович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.03
	Галкін Андрій Сергійович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Д 64.089.04
	Доценко Наталія Володимирівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.01
	Бабаков Роман Маркович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Олійник Андрій Олександрович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
	Павлишенко Богдан Михайлович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»
	Д 64.052.03
	Грецьких Дмитро Вячеславович, 05.12.07 «Антени та пpистpої мікpохвильової техніки»
	Д 64.052.04
	Сніжко Дмитро Вікторович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво 
	електронної техніки»
	Д 64.052.08
	Євсєєв Владислав В’ячеславович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.01
	Конох Ігор Сергійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Д 67.052.02
	Параска Ольга Анатоліївна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і 
	трикотажних виробів»



	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.04
	Барилко Сергій Віталійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
	СРД 26.710.01
		Жук Олександр Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 
	архітектури»
	Д 08.085.01
		Калашніков Іван Володимирович, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
	Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
	СРД 08.051.07
		Гусарова Ірина Олександрівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
	Д 26.255.01
		Шестаков Валерій Іванович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	СРД 70.705.01
		Балицький Ігор Іванович, 21.02.02 «Охорона державного кордону»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.709.01
		Прібилєв Юрій Борисович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
		Яковенко Вадим Віталійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	СРД 26.709.12
		Морщ Євген Володимирович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
	СРД 64.702.02
		Головін Олексій Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
	СРД 26.702.01
		Машкін Олександр Олександрович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
	СРД 26.712.01
		Білобородов Олег Олександрович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
		Борохвостов Ігор Валерійович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»

	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.01
	Недашківський Володимир Михайлович, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
	Цехмістренко Оксана Сергіївна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України
	Д 08.353.01
	Стасів Олег Федорович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.02
	Вітенко Володимир Анатолійович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Ворон Володимир Пантелеймонович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»
	Крамарець Володимир Олександрович, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Д 08.804.02
	Мельничук Федір Степанович, 03.00.16 «Екологія»
	Міщенко Юрій Григорович, 06.01.01 «Загальне землеробство»
	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
	Д 26.360.01
	Гументик Михайло Ярославович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Новицька Наталія Валеріївна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Інститут захисту рослин НААН України
	Д 26.376.01
	Бунчак Олександр Миронович, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут зрошуваного землеробства НААН
	Д 67.379.01
	Ковальова Ірина Анатоліївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут овочівництва і баштанництва НААН
	Д 65.357.01
	Парамонова Тетяна Владиславівна, 06.01.06 «Овочівництво»
	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
	Д 64.366.01
	Рябуха Сергій Станіславович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут тваринництва НААН України
	Д 65.356.01
	Антоненко Сергій Федорович, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
	Д 35.852.34
	Усенко Світлана Олексіївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААН
	Д 64.354.01
	Биндич Тетяна Юріївна, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
	Солоха Максим Олександрович, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 
	України»
	Д 27.361.01
	Карбівська Уляна Миронівна, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.02
	Піковський Мирослав Йосипович, 06.01.11 «Фітопатологія»


	Д 26.004.09
	Зібцева Ольга Василівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Ловинська Вікторія Миколаївна, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»
	Поліський національний університет
	Д 14.083.01
	Кудря Сергій Іванович, 03.00.16 «Екологія»
	Прищепа Алла Миколаївна, 03.00.16 «Екологія»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.03
	Кабанець Віктор Михайлович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Маренич Микола Миколайович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Херсонський державний аграрно-економічний університет
	Д 67.830.01
	Дробітько Антоніна Вікторівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Каменева Наталя Валеріївна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Кохан Андрій Володимирович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Панфілова Антоніна Вікторівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Чабан Віктор Олександрович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

	ІСТОРИЧНІ НАУКИ

	Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. 
	М. Доброва НАН України»
	Д 26.189.02
	Пилипчук Оксана Олегівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.01
	Бойко-Гагарін Андрій Сергійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Висовень Оксана Іванівна, 07.00.01 «Історія України»
	Губицький Любомир Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут археології НАН України
	Д 26.234.01
	Гречко Денис Сергійович, 07.00.04 «Археологія»
	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Кот Сергій Іванович, 07.00.01 «Історія України»
	Томозов Валерій В’ячеславович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Яблонський Василь Миколайович, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.01
	Темченко Андрій Іванович, 07.00.05 «Етнологія»



	Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН 
	України
	Д 35.222.01
	Галайчук Володимир Васильович, 07.00.05 «Етнологія»
	Любчик Ігор Дмитрович, 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
	Д 26.228.01
	Старков Валерій Андрійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Тимошенко Леонід Володимирович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.01
	Грищенко Тарас Арнольдович , 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Остапенко Анатолій Володимирович, 07.00.05 «Етнологія»
	Д 26.001.20
	Машкевич Стефан Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
	Семергей Наталія Володимирівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.12
	Сіромський Руслан Богданович, 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Шаповал Андрій Іванович, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
	Національний університет «Острозька академія»
	Д 48.125.02
	Антонюк Ярослав Миколайович, 07.00.01 «Історія України»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.01
	Лаврут Ольга Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»
	Харламов Михайло Іванович, 07.00.01 «Історія України»

	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.03
	Шиян Наталія Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
	Бєлякова Оксана Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Костинець Юлія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Новікова Ірина Едуардівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Орлова-Курилова Ольга Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Рязанова Наталія Олексіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	Д 26.130.01
	Сегеда Сергій Андрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вінницький національний аграрний університет
	Д 05.854.03
	Дюк Анна Андріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства 
	фінансів України
	Д 26.853.01
	Корнєєва Юлія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
	Д 26.239.01
	Близнюк Вікторія Валеріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кушніренко Оксана Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Ципліцька Олена Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.239.02
	Шумська Світлана Степанівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»,
08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
	Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
	Д 35.154.01
	Гринчишин Ірина Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сірик Зіновій Орестович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Цимбалюк Ірина Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені 
	Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.01
	Ущаповський Юрій Володимирович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Д 26.006.03
	Коцюба Олексій Станіславович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Лібанова Елла Марленівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»


	Петренко Людмила Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Д 26.006.04
	Сущенко Олександр Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Циганова Надія Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.006.07
	Стрельченко Інна Іллівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.02
	Михайлик Денис Павлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.12
	Дзюбановська Наталія Володимирівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 
	інформаційні технології в економіці»
	Сергієнко Олена Андріанівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	Д 14.052.01
	Белінська Світлана Михайлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
	видами економічної діяльності)»
	Соколенко Людмила Федорівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
	видами економічної діяльності)»
	Державний університет «Одеська політехніка»
	Д 41.052.10
	Башинська Ірина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Дорошук Ганна Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Малін Олександр Львович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Продіус Оксана Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Ткачова Тетяна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	Д 08.820.03
	Юхновська Юлія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Д 11.051.03
	Бондаревська Ксенія Валентинівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Степура Тетяна Михайлівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»
	Томчук Олеся Валеріївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Якимова Наталія Сергіївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.01
	Поленкова Марина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Феленчак Юлія Богданівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка 
	і політика»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.08
	Гамова Оксана Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Гельман Валентина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Дашко Ірина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Швець Юлія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.01
	Бусарєва Тетяна Геннадіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Горин Володимир Петрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 58.082.03
	Царук Василь Юрійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
	Д 26.247.01
	Черенько Людмила Миколаївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Інститут економіки промисловості НАН України
	Д 11.151.01
	Вишневський Олександр Сергійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Підоричева Ірина Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Череватський Данило Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
	Д 41.177.02
	Купріна Наталія Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Снігова Олена Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.10
	Згалат-Лозинська Любов Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Білик Руслана Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Заяць Олена Іванівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Кобилянська Алла Валеріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Король Марина Михайлівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.001.12
	Крупка Ігор Михайлович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Любкіна Олена Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.001.13
	Чубук Леся Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Д 26.001.48
	Харламова Ганна Олексіївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.05
	Бєлялов Талят Енверович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Гуріна Ганна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Зеркаль Анастасія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Клопов Іван Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Носань Наталія Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Фісуненко Павло Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Луцький національний технічний університет
	Д 32.075.03
	Лісовська Лідія Степанівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»




	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Левандівський Омелян Тарасович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.01
	Назаркевич Ігор Богданович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Ганський Володимир Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Дацко Олеся Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Заячковська Галина Адамівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Попадинець Назарій Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Яворська Оксана Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Миколаївський національний аграрний університет
	Д 38.806.01
	Огієнко Альона Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
	Д 64.251.01
	Крамарев Геннадій Віталійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Решетняк Олена Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Національний інститут стратегічних досліджень
	Д 26.718.01
	Токарський Тарас Богданович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Щурко Уляна Василівна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Грибова Діана Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Духницький Богдан Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Іванченко Віталій Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Козак Ольга Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Мірзоєва Тетяна Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»



	Д 26.350.02
	Людвенко Дмитро Віталійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
	видами економічної діяльності)»
	Мельник Катерина Петрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Прокопчук Олена Тодорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
	Сікорського»
	Д 26.002.23
	Жигалкевич Жанна Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Залуцька Христина Ярославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
	Д 44.052.03
	Шевченко Ольга Валеріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	Д 79.051.01
	Вовк Ольга Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Наторіна Альона Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Шашина Марина Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Д 79.051.04
	Ломачинська Ірина Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Першко Лариса Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Письменна Уляна Євгенівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Піщенко Олег Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.20
	Дзюбенко Олександр Миколайович, 08.00.06 «Економіка природокористування та 
	охорони навколишнього середовища»
	Кошель Антон Олександрович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
	Рожко Наталія Ярославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Скороход Ірина Святославівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»

	Тоцька Олеся Леонтіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Безугла Людмила Сергіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Дідух Сергій Мирославович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Застрожнікова Ірина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Каламан Ольга Борисівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Коноваленко Анастасія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Кордзая Натела Ревазівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Надточій Ірина Ігорівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Павленко Олена Пантеліївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Саркісян Ганна Овсепівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.03
	Грінченко Раїса Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Кошельок Галина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Янковий Володимир Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Макаренко Сергій Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Робул Юрій Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Савін Станіслав Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
	Волощук Віталій Ростиславович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Романюк Ірина Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»




	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Юшкевич Олена Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Могилевська Ольга Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Товмасян Ваган Робертович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харчук Тетяна Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.01
	Чигрин Олена Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Д 55.051.06
	Гончаренко Тетяна Петрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Стрілець Вікторія Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.01
	Гіржева Ольга Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Козак Катерина Богданівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Макаренко Наталія Олексіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Тєшева Лариса Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
	Д 52.051.06
	Білоус Світлана Петрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Гончаренко Михайло Федорович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Мельниченко Григорій Миколайович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Пархоменко Наталія Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Чуріканова Олена Юріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.05
	Смачило Валентина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»


	Чаркіна Тетяна Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Кравченко Анна Станіславівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.01
	Небаба Наталія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)», 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Балацька Наталя Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Бугріменко Роман Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Проскурніна Надія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.01
	Черноіванова Ганна Степанівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
	Савенко Ксенія Сергіївна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.05
	Ломоносова Оксана Едуардівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Бабчинська Олена Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Громова Ольга Євгеніївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Думанська Катерина Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Свістунов Олексій Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Троциковський Тадеуш Станіслав, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Холоденко Анатолій Михайлович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»




	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.02
	Атаманюк Зоя Миколаївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія 
	історії»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.05
	Нікітенко Віталіна Олександрівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.02
	Малівський Анатолій Миколайович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
	Кислий Анатолій Олександрович, 09.00.11 «Релігієзнавство», 09.00.14 «Богослов'я»

	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	Д 32.051.02
	Левченко Тетяна Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Новікова Ольга Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Процик Ірина Романівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.12
	Зуєнко Марина Олексіївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Шостак Оксана Григорівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.01
	Коваль Галина Василівна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Коваленко Борис Олексійович, 10.02.01 «Українська мова»
	Мовчун Лариса Вікторівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Черемська Ольга Степанівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Шумицька Галина Василівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.02
	Гнезділова Ярослава Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.15
	Тетеріна Ольга Борисівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

	Цуркан Ігор Миколайович, 10.01.01 «Українська література», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Д 26.001.39
	Корнільєва Лілія Миколаївна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.13
	Роздольська Ірина Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Ковалевська Анастасія Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Осіпова Тетяна Федорівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Строченко Леся Василівна, 10.02.04 «Германські мови»

	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.08
	Папіш Ігор Ярославович, 11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів»
	Сич Віталій Андрійович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Смочко Наталія Михайлівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Ямелинець Тарас Степанович, 11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів»

	ЮРИДИЧНІ НАУКИ

	Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної
	 академії наук України»
	Д 11.170.02
	Малолітнева Веста Костянтинівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Берназюк Олександр Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Бойко Андрій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Босий Вадим Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Єфімов Микола Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Іщук Дмитро Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Куркова Ксенія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»


	Мороз Віта Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Нікітін Володимир Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Оксінь Віталій Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Панасюк Оксана Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Фесенко Олександр Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 08.727.04
	Берднік Інна Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Скоромний Ярослав Ігорович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Банах Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Зубко Георгій Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Кобильнік Дмитро Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Лемеха Ростислав Ігорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Макаренков Олексій Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Мельничук Олег Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Мілієнко Олена Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Петров Сергій Євгенович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Теленик Сергій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Чуб Антон Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Янушевич Ярослав Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.04
	Атаманчук Наталія Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Дракохруст Тетяна Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»

	Москалюк Надія Богданівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Терещук Галина Андріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Ховпун Олексій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.02
	Ахмедов Вусал Алігісмат Огли, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Багай Надія Онуфріївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Гулик Андрій Григорович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Музика Леся Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Третяк Тарас Олексійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Д 26.236.03
	Бакумов Олександр Сергійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень», 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Островська Богдана Василівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Різник Сергій Васильович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Фалалєєва Людмила Григорівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Міхневич Людмила Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Радишевська Олеся Ростиславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сінькевич Олена Василівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Цвєткова Юліанна Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Черняк Євгенія Валеріївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Д 26.001.05
	Андрушко Олександр Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шумейко Дмитро Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 26.001.46
	Сіроха Дмитро Ігорович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Швець Віктор Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»


	Класичний приватний університет
	Д 17.127.07
	Кирбят’єв Олег Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Прасов Олександр Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Рим Олена Михайлівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
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	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Вітюк Валентина Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Грицак Наталія Русланівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)»
	Швець Ганна Дмитрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Дияк Вадим Валерійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Стеблюк Світлана Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.15
	Василишина Наталія Максимівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»


	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.852.27
	Філіппова Лариса Валеріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.06
	Головко Микола Васильович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Д 26.053.19
	Білик Валентина Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Криштанович Світлана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.23
	Журавльова Лариса Станіславівна , 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.04
	Скорик Тамара Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Червінська Інна Богданівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.18
	Буцик Ігор Михайлович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.03
	Засєкіна Тетяна Миколаївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Хімчук Ліліана Іванівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Маланюк Наталія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сяська Інна Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Єрьоменко Ольга Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Майковська Вікторія Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.06
	Козьменко Олена Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Паньків Людмила Іванівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Цибулько Ольга Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Аверіна Катерина Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Д 58.053.03
	Козубцов Ігор Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Лупак Наталія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сидорук Ірина Ігорівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»



	Українська інженерно-педагогічна академія
	Д 64.108.01
	Бондаренко Тетяна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Зеленін Геннадій Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Немченко Сергій Геннадійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Кірдан Олександр Петрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 74.053.02
	Гагарін Микола Іванович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Лутаєва Тетяна Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Мкртічян Оксана Альбертівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Прокопенко Ірина Андріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Таймасов Юрій Сафірович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Черкашин Сергій Володимирович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Демянчук Михайло Ростиславович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Купенко Олена Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	П’ятакова Галина Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Постригач Надія Олегівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Синишина Вікторія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Цюприк Андрій Ярославович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Височан Леся Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Гончарук Ольга Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Григоренко Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ієвлєв Олександр Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Довга Тетяна Яківна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Котелянець Юлія Сергіївна , 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
	Самойленко Олексій Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чистякова Людмила Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»








	МЕДИЧНІ НАУКИ

	Буковинський державний медичний університет МОЗ України
	Д 76.600.02
	Власова Олена Василівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.01
	Антонюк-Кисіль Володимир Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 05.600.02
	Проняєв Дмитро Володимирович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 
	НАМН України»
	Д 26.614.01
	Бобир Віталій Васильович, 03.00.06 «Вірусологія»
	Козішкурт Олена Володимирівна, 14.02.02 «Епідеміологія»
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Грузевський Олександр Анатолійович, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Калініченко Світлана Вікторівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Хоміцький Микола Євгенович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»
	Д 26.611.01
	Петрук Любов Геннадіївна, 14.01.19 «Оториноларингологія»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»
	Д 41.556.01
	Задорожний Олег Сергійович, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Кацан Сергій Володимирович, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Горбань Наталія Євгенівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Рожко Павло Дмитрович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Бодня Олександр Іванович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Герасименко Андрій Сергійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Сергієнко Руслан Олексійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»






	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Данилець Ростислав Олегович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
	НАМН України»
	Д 26.555.01
	Аксьонов Євгеній Володимирович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Курик Леся Михайлівна, 14.01.27 «Пульмонологія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Герасименко Олег Сергійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Перерва Людмила Олександрівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
	Д 26.562.02
	Пічкур Наталія Олександрівна, 03.00.15 «Генетика»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Гризодуб Дмитро Васильович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Костюк Тетяна Михайлівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.600.01
	Руденко Сергій Анатолійович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Каменщик Андрій Володимирович, 14.01.10 «Педіатрія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.05
	Абрагамович Уляна Орестівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
	Орєхова Оксана Вікторівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Роша Лариса Григорівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Чопчик Віталій Дмитрович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Д 26.003.07
	Манжалій Еліна Георгіївна, 14.01.36 «Гастроентерологія»
	Півторак Катерина Володимирівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.01
	Турчина Наталія Степанівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Д 26.613.02
	Воробей Людмила Ігнатівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Дзюба Дмитро Олександрович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

	Литвак Олена Олегівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Ошовський Віктор Іванович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Рубан Яна Анатоліївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Ткаченко Андрій Володимирович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Щуревська Оксана Дмитрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.05
	Барінов Юрій Вікторович, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Д 26.613.07
	Безрук Володимир Володимирович, 14.01.10 «Педіатрія», 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.02
	Чумак Зінаїда Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Полтавський державний медичний університет
	Д 44.601.02
	Маслова Ганна Сергіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Галей Микола Михайлович, 14.01.03 «Хірургія»
	Колісник Ігор Леонідович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Пасічник Сергій Миколайович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Регеда-Фурдичко Мар’яна Михайлівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Чемерис Орест Мирославович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 58.601.02
	Коморовський Роман Ростиславович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Романенко Ірина Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Шкільна Марія Іванівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
	Д 26.631.01
	Кобиляк Назарій Миколайович, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Михальчишин Галина Петрівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Пархоменко Кирило Юрійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Тимченко Михайло Євгенович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.609.03
	Ісаков Рустам Ісроілович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Д 64.609.04
	Філик Ольга Володимирівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 64.609.05
	Колоденко Олена Володимирівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та 
	курортологія»



	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Демченко Владислав Миколайович, 14.01.06 «Урологія»
	Панасовський Микола Леонідович, 14.01.06 «Урологія»
	Хареба Геннадій Геннадійович, 14.01.06 «Урологія»
	Д 64.600.02
	Білецький Олексій Володимирович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Гармаш Ольга Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Михневич Костянтин Георгійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 64.600.03
	Гринь Володимир Григорович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Єлінська Аліна Миколаївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 64.600.06
	Дудник Світлана Валеріївна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Прокопів Марія Мирославівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
Українська військова-медична академія Міністерства оборони України
	СРД 26.717.01
	21	Асланян Сергій Арменакович, 14.01.03 «Хірургія»

	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Варинський Борис Олександрович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Гоцуля Андрій Сергійович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Щербина Роман Олександрович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Крищишин-Дилевич Анна Петрівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Левицька Оксана Романівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Струс Оксана Євгенівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
	Шанайда Марія Іванівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Голік Микола Юрійович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Северіна Ганна Іванівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Хромильова Ольга Володимирівна , 15.00.03 «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів»
	Д 64.605.02
	Семченко Катерина Валентинівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»



	Д 64.605.03
	Должикова Олена Вікторівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Подольський Ілля Миколайович, 14.03.05 «Фармакологія»

	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.02
	Максимович Ігор Андрійович, 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»
	Меженський Андрій Олександрович, 16.00.05 «Ветеринарна хірургія»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	Д 35.826.03
	Левицька Вікторія Андріївна, 16.00.11 «Паразитологія»
	Науменко Світлана Валеріївна, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
	Нечипоренко Олександр Леонідович, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та 
	токсикологія», 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»
	Радзиховський Микола Леонідович, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин», 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»
	Сачук Роман Миколайович, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія», 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
	Федоренко Сергій Якович, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»

	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.02
	Павлюк Тетяна Сергіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Погребняк Марина Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Чуйко Олег Дмитрович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
	Д 26.460.01
	Протас Марина Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Савчук Ігор Борисович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Васюта Олег Павлович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Погребняк Галина Петрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та 
	інформаційної політики України
	Д 26.005.01
	Клименко Ірина Віталіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Д 26.005.02
	Соколова Алла Вікторівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Фабрика-Процька Ольга Романівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Довжинець Інна Георгіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

	АРХІТЕКТУРА

	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.02
	Булах Ірина Валеріївна, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна аpхітектуpа»
	Кравченко Ірина Леонідівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.11
	Дячок Оксана Миронівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Соснова Надія Степанівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.04
	Хупавцева Наталія Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.04
	Гірняк Андрій Несторович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.03
	Ситнік Світлана Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Виноградова Вікторія Євгенівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Каліщук Світлана Миколаївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Кириченко Віктор Васильович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Мазяр Олег Васильович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Д 26.453.02
	Дембицька Наталія Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Довгань Наталія Олександрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.02
	Омельченко Марина Сергіївна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.26
	Мельник Оксана Андріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.03
	Бегеза Людмила Євгенівна, 19.00.04 «Медична психологія»
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	СРД 70.705.01
		Фаріон Олег Борисович, 21.02.02 «Охорона державного кордону»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.852.38
		Попко Сергій Миколайович, 20.02.22 «Військова історія»
	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
	СРД 26.702.01
		Дублян Олександр Володимирович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»
		Думенко Микола Петрович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»

	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут соціології НАН України
	Д 26.229.01
	Бойко Наталія Леонідівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.30
	Яремчук Сергій Степанович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.02
	Гугнін Едуард Анатолійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.06
	Кокорєв Олексій Вікторович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Д 11.051.13
	Стеблина Наталія Олександрівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Ягунов Дмитро Вікторович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.01
	Калініченко Богдан Михайлович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Кукуруз Оксана Володимирівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Захаренко Костянтин Володимирович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»


	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.12
	Руденко Юлія Юріївна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки
	СРД 26.852.20
		Мокляк Сергій Петрович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»

	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Мітова Олена Олександрівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Д 26.829.02
	Гакман Анна Вікторівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Носова Наталія Леонідівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»

	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

	Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 08.866.01
	Тарасенко Тетяна Миколаївна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.03
	Палагусинець Ростислав Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Щербак Наталія Василівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
	Загурська-Антонюк Вікторія Францівна, 25.00.05 «Державне управління у сфері 
	державної безпеки та охорони громадського порядку»
	Каляєв Анатолій Олександрович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Буканов Григорій Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ольшанський Олександр Вікторович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Кожина Алла Василівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Крилова Ірина Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Д 26.810.02
	Венцель Віктор Тарасович, 25.00.02 «Механізми державного управління»




	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Грицишен Димитрій Олександрович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Драган Ірина Василівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Запорожець Тетяна Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Леоненко Неллі Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Лукін Сергій Юрійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Поступна Олена Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Клименко Наталія Григорівна, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»
	Лелеченко Анжела Павлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Прав Юрій Григорович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Яровой Тихон Сергійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.03
	Білик Олена Іванівна , 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ксендзук Валентина Віталіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.852.33
		Мейко Олександр Васильович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку»

	КУЛЬТУРОЛОГІЯ

	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Дичковський Степан Іванович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Садовенко Світлана Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури та 
	інформаційної політики України
	Д 26.005.02
	Бабушка Лариса Дмитрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Холодинська Світлана Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.852.24
	Яненко Ярослав Васильович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Д 26.852.32
	Черемних Інна Володимирівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

	Д 26.852.37
	Комова Марія Василівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Горова Світлана Валеріївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство», 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Добровольська Вікторія Василівна, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»
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