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	економічної діяльності)»
	Юринець Оксана Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Світовий Олександр Михайлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
	Люльчак Зореслава Стефанівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Вовчок Світлана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Швець Олександр Вікторович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.03
	Дегтярьова Ольга Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Саєнсус Марія Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Рогачевський Олександр Петрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Подільський  державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
	Кравченко Микола Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Поліський національний університет
	Д 14.083.02
	Кучер Леся Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Полтавський державний аграрний університет
	Д 44.887.01
	Пілявський Володимир Ілліч, 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
	Леонов Ярослав Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Єльнікова Юлія Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Золковер Андрій Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Яровенко Ганна Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Лемішко Олена Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Ткачук Ірина Ярославівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.02
	Ільїна Анна Валеріївна, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.02
	Сабадуха Володимир Олексійович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
	Брильов Денис Валентинович, 09.00.11 «Релігієзнавство», 09.00.14 «Богослов'я»
	Завідняк Богдан Теодорович, 09.00.11 «Релігієзнавство», 09.00.14 «Богослов'я»
	Морозова Дар’я Сергіївна, 09.00.11 «Релігієзнавство», 09.00.14 «Богослов'я»

	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.12
	Тупахіна Олена Володимирівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Аністратенко Антоніна Віталіївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Федорук Олександр Олександрович, 10.01.01 «Українська література»
	Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
	Д 26.172.01
	Шевченко Лариса Леонідівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Кобиринка Галина Степанівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.02
	Ходаковська Наталя Григорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Афанасьєва Ольга Миколаївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Д 26.001.15
	Алієва Заміна Керім кизи, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.13
	Тиховська Оксана Михайлівна, 10.01.07 «Фольклористика»

	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Круглов Іван Станіславович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»

	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України»
	Д 11.170.02
	Апанасенко Катерина Іванівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Петруненко Ярослав Вікторович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Громовчук Мирослава Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 
	право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Калюга Каріна Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Опацький Роман Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 08.727.04
	Завгородній Віталій Анатолійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Струневич Олександра Петрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.46
	Кузьменко Володимир Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
	Д 26.501.01
	Тарасюк Анатолій Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.03
	Самойленко Георгій Валерійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Торбас Олександр Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Д 41.086.04
	Смазнова Ірина Сергіївна, 12.00.12 «Філософія права»


	
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Лапкін Андрій Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Пономаренко Юрій Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Шаренко Світлана Леонідівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.086.02
	Погребняк Володимир Яковлевич, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Кочеров Михайло Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Щербань Вячеслав Дмитрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Биркович Олександр Іванович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Конюшенко Яна Юріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.700.02
	Козін Сергій Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Д 64.700.03
Фоменко Андрій Євгенович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»

	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.01
	Протас Оксана Любомирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Благова Тетяна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Головченко Гліб Олександрович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Дернова Майя Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Іванова Вікторія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Міхно Олександр Петрович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Литовченко Олена Віталіївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Бойко Олег Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дьомін Олександр Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.01
	Лещій Наталія Петрівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Литовченко Світлана Віталіївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Верітов Олександр Ігорович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.03
	Струтинська Оксана Віталіївна, 13.00.02  «Теорія та методика навчання (інформатика)»
	Д 26.053.19
	Денисенко Наталія Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дутчак Юрій Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ковальчук Майя Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Копочинська Юлія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мова Людмила Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шевчук Лариса Дмитрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Жара Ганна Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сагач Оксана Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.03
	Петренко Леся Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.02
	Ботузова Юлія Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»
	Михайленко Любов Федорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»	Романишин Руслана Ярославівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»
Д 73.053.04
	Гордійчук Світлана Вікторівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»

	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
	Д 64.603.01
	Федорич Павло Володимирович, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 
	НАМН України»
	Д 26.614.01
	Люльчук Марія Геннадіївна, 14.02.02 «Епідеміологія»
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Ісаєнко Олена Юріївна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Личко Володимир Станіславович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Черненко Максим Євгенович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»
	Д 26.611.01
	Косаківська Ілона Анатоліївна, 14.01.19 «Оториноларингологія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»
	Д 64.607.01
	Попов Андрій Іванович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Чорний Вадим Миколайович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Чайківська Еліна Флавіанівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Вишневська Ганна Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Скульська Світлана Василівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Дехтяр Юрій Миколайович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
	Д 26.550.01
	Носівець Дмитро Сергійович, 14.03.05 «Фармакологія»
	Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я 
	України»
	Д 26.852.35
	Юрценюк Ольга Сидорівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Богомолов Артемій Євгенійович, 14.01.29 «Клінічна алергологія»
	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка 
М. Д. Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Лутай Ярослав Михайлович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Дніпровський державний медичний університет
	Д 08.601.01
	Власов Олексій Олександрович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 08.601.04
	Громова Олександра Леонідівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.04
	Шишкін Максим Андрійович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 20.601.01
	Матковська Наталія Романівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Портніченко Володимир Ілліч, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.04
	Кулешов Олександр Вячеславович, 14.01.10 «Педіатрія»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.08
	Лутковський Руслан Анатолійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Терешкович Олександр Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.613.11
	Гребініченко Ганна Олександрівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева 
	терапія»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.03
	Луценко Руслан Володимирович, 14.03.05 «Фармакологія»

	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.02
	Плакіда Олександр Леонідович, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та 
	курортологія»
	Турчин Микола Іванович, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.02
	Бербець Андрій Миколайович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Пуляєва Інна Сергіївна, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.609.03
	Казаков Віталій Євгенович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Кривоніс Тамара Григорівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Д 64.609.05
	Велієва Тунзала Алі кизи, 16.00.11 «Паразитологія»
	Шаповалова Ганна Анатоліївна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та 
	курортологія»
	Шевченко-Макаренко Ольга Петрівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.04
	Тригубчак Оксана Володимирівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Бородіна Наталія Валеріївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Д 64.605.02
	Братішко Юлія Сергіївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи 
	та судова фармація»
	Зуйкіна Світлана Сергіївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Назаркіна Вікторія Миколаївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Петровська Людмила Станіславівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»
	Сліпченко Галина Дмитрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»

	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
	Д 26.460.01
	Рижова Ольга Олегівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Юр Марина Володимирівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Фрайт Оксана Володимирівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Ян Ірина Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»


	АРХІТЕКТУРА
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.02
	Олійник Олена Павлівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»

	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Жовтянська Валерія Вікторівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

	ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.709.02
	Пєхота Сергій Григорович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
	СРД 26.702.01
	Доброгурський Валерій Іванович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»

	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
 К. Д. 	Ушинського»
	Д 41.053.06
	Бокоч Вікторія Михайлівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.29
	Макар Віталій Юрійович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Д 26.001.41
	Філатов Борис Альбертович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
	Д 35.829.01
	Мандюк Андрій Богданович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»

	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 08.866.01
	Маланчій Микола Олександрович, 25.00.03 «Державна служба»
	Оргієць Оксана Миколаївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Сорокіна Наталія Григорівна, 25.00.03 «Державна служба»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Козарь Тетяна Петрівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Дорошенко Володимир Сергійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Д 26.810.02
	Марухленко Оксана В’ячеславівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Вавренюк Сергій Анатолійович , 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Михайловська Олена Василівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Николаєва Валентина Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.03
	Криничко Лілія Романівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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