2
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
05.03.2019 № 308
Список
здобувачів наукового ступеня доктора наук
	ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
	Головна астрономічна обсерваторія НАН України
	Д 26.208.01
	Корсун Павло Павлович, 01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»
	Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
	Д 26.168.01
	Теус Сергій Миронович, 01.04.13 «Фізика металів»
	Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
	Д 64.157.01
	Воловічев Ігор Миколайович, 01.04.04 «Фізична електроніка»
	Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
	Д 26.191.01
	Лашкін Володимир Михайлович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха
	Д 35.071.01
	Шпотюк Михайло Володимирович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
	Д 26.179.01
	Лисенков Едуард Анатолійович, 01.04.19 «Фізика полімерів»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.18
	Бандура Андрій Іванович, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.01
	Жуков Сергій Олександрович, 01.04.17 «Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.02
	Космінська Юлія Олександрівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
	Д 64.175.03
	Степаньян Степан Григорович, 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»
	ХІМІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний 
	університет»
	Д 08.078.03
	Свердліковська Ольга Сергіївна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.25
	Рябухін Сергій Вікторович, 02.00.03 «Органічна хімія»



	БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут морської біології НАН України»
	Д 41.258.01
	Уваєва Олена Іванівна, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
	Д 26.550.01
	Шаяхметова Ганна Михайлівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Інститут біології тварин НААН
	Д 35.368.01
	Лихацький Петро Григорович, 03.00.04 «Біохімія»
	Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
	Д 26.211.01
	Придюк Микола Павлович, 03.00.21 «Мікологія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.24
	Горобець Леонід Вікторович, 03.00.16 «Екологія»
	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
	Д 26.215.01
	Панченко Сергій Михайлович, 03.00.05 «Ботаніка»
	ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
	Д 26.192.01
	Михальченко Іван Іванович, 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних 
	копалин»
	ТЕХНІЧНІ НАУКИ
	Вінницький національний технічний університет
	Д 05.052.01
	Ситник Олександр Олексійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
	Д 11.052.05
	Костенко Тетяна Вікторівна, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.01
	Савельєв Сергій Геннадійович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
	Д 26.880.01
	Єрмаков Віктор Миколайович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Ольховик Юрій Олександрович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Державний науково-дослідний інститут авіації
СРД 26.703.01
Топольницький  Максим Валентинович, 20.02.14  «Озброєння  і військова техніка»
Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.01
	Коршун Наталія Володимирівна, 05.12.13  «Радіотехнічні пристрої та засоби 
	телекомунікацій»
	Макаренко Анатолій Олександрович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Ткаченко Ольга Миколаївна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Д 26.861.05
	Гайдур Галина Іванівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Зибін Сергій Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Шушура Олексій Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
	Д 08.188.01
	Стасевич Рішард Казимирович, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
	Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
	Д 26.182.02
	Мельниченко Тетяна Всеволодівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
	Д 64.245.01
	Зайцев Роман Валентинович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
	Д 26.194.02
	Шевчук Богдан Михайлович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
	Д 26.168.01
	Черепова Тетяна Степанівна, 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка металів»
	Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
	Д 64.180.01
	Назін Володимир Іосифович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
	Чугай Андрій Михайлович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Інститут технічної теплофізики НАН України
	Д 26.224.02
	Воробйов Леонід Йосипович, 05.11.04 «Пpилади та методи вимірювання теплових 
	величин»
	Інститут фізики гірничих процесів НАН України
	Д 11.184.02
	Захарова Людмила Миколаївна, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.05
	Ткаченко Тетяна Миколаївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Д 26.056.06
	Адоньєв Євген Олександрович, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
	Ботвіновська Світлана Іванівна, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
	Д 26.056.09
	Степанчук Олександр Васильович, 05.23.20 «Містобудування та територіальне 
	планування»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.09
	Глибовець Андрій Миколайович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	
Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.06
	Редько Яна Володимирівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Щуцька Ганна Володимирівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Сідлецький Олег Цезаревич, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.01
	Кірія Руслан Вісаріонович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 08.084.02
	Шифрін Євген Ісайович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	Д 08.084.03
	Костецький Юрій Віталійович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Д 08.084.05
	Федоров Сергій Сергійович, 05.14.06  «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.03
	Тихонов Ілля Валентинович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Д 26.062.09
	Кацман Михайло Давидович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.05
	Левчук Ірина Володимирівна, 05.18.06 «Технологія жиpів, ефіpних масел і 
	паpфюмеpно-косметичних пpодуктів»
	Д 64.050.08
	Байда Євген Іванович, 05.09.01 «Електpичні машини й апарати»
	Д 64.050.17
	Заболотна Наталія Іванівна, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.22
	Коробійчук Валентин Вацлавович, 05.15.03 «Відкpита pозpобка pодовищ коpисних 
	копалин»
	Д 26.002.28
	Даниленко Світлана Григорівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.02
	Гоголюк Оксана Петрівна, 05.09.05 «Теоpетична електpотехніка»
	Д 35.052.05
	Шило Галина Миколаївна, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»
	Д 35.052.13
	Яремчук Ірина Ярославівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.07
	Трегуб Микола Іларіонович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	
Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.01
	Мартинов Сергій Юрійович, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.07
	Заморська Ірина Леонідівна, 05.18.13 «Технологія консеpвованих і охолоджених 
	харчових пpодуктів»
	Сильчук Тетяна Анатоліївна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Національний університет цивільного захисту України 
	Д 64.707.01
	Жартовський Сергій Володимирович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Д 64.707.04
	Шевченко Роман Іванович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.01
	Безбах Ігор Віталійович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних 
	та фармацевтичних виробництв»
	Зиков Олександр Вікторович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 
	мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Одеський національний морський університет
	Д 41.060.01
	Пітерська Варвара Михайлівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.01
	Брунеткін Олександр Іванович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Українська академія друкарства
	Д 35.101.01
	Лиса Наталія Корнеліївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Піх Ірина Всеволодівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.04
	Ананьєва Ольга Михайлівна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
	Д 26.232.01
	Дорошенко Володимир Степанович, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»
	Квасницька Юлія Георгіївна, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.01
	Гринченко Наталя Геннадіївна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Грушецький Роман Іванович, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Самойчук Кирило Олегович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 
	мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Тищенко Ольга Павлівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.02
	Абрамов Дмитрій Володимирович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.04
	Кічаєва Оксана Володимирівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
Харківський  національний університет  Повітряних Сил імені  Івана  Кожедуба
СРД 64.702.02 
Шевяков  ЮрійІванович, 05.13.06  «Інформаційні технології»
СРД 64.702.03 
Тристан  Андрій Вікторович, 05.22.13 «Навігація та управління  рухом»

	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.02
	Лісовий Микола Миколайович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
	Д 67.830.01
	Марковська Олена Євгеніївна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Д 08.804.02
	Чайка Микола Іванович, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
	Ткачук Олександр Петрович, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
	Д 26.360.01
	Макух Ярослав Петрович, 06.01.13 «Гербологія»
	Миколаївський національний аграрний університет
	Д 38.806.02
	Лихач Анна Василівна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»
	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 
 України»
	Д 27.361.01
	Панахид Галина Ярославівна, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.05
	Колісник Олександр Іванович, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 
	тваринництва»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.01
	Пасічник Наталя Олексіївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.01
	Нефьодов Дмитро Валерійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства              
 НАН України
	Д 35.222.01
	Мовна Уляна Василівна, 07.00.05 «Етнологія»
	Шульга Світлана Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Щербань Олена Василівна, 07.00.05 «Етнологія»

	Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
	Д 26.228.01
	Миколенко Дмитро Валерійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Смуток Ігор Іванович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
	дисципліни»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.20
	Житков Олександр Анатолійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
	Д 26.373.01
	Салата Галина Володимирівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.02
	Казакевич Ольга Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.01
	Подобєд Олена Андріївна, 07.00.01 «Історія України»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.06
	Красножон Андрій Васильович, 07.00.01 «Історія України»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
	Проскуріна Марія Олегівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
	Д 08.120.01
	Іванова Наталя Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
	Д 44.877.02
	Мандра Володимир Володимирович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 
	інформаційні технології в економіці»
	Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
 НАН України»
	Д 26.256.01
	Сакаль Оксана Володимирівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.03
	Савич Олександр Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Шкода Тетяна Никодимівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)», 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

	Д 26.006.06
	Будько Оксана Володимирівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.006.07
	Глущевський В'ячеслав Валентинович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 
	інформаційні технології в економіці»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.03
	Старинець Олександр Георгійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Д 08.804.01
	Суска Анастасія Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Донбаська державна машинобудівна академія
	Д 12.105.03
	Ярошевська Оксана Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
	Д 26.247.01
	Звонар Віктор Павлович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Ільїч Людмила Миколаївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
	Д 41.177.01
	Бондаренко Світлана Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Д 41.177.02
	Гриневич Людмила Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна
	економіка»
	Єрмакова Ольга Анатоліївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Федулова Світлана Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.01
	Жуковська Валентина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.055.03
	Макогон Валентина Дмитрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Дзюба Павло Валерійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Ліхоносова Ганна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Македон Вячеслав Владиславович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Меліхова Тетяна Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Самойленко Інна Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Луцький національний технічний університет
	Д 32.075.03
	Бочко Олена Юріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Гнатишин Людмила Богданівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Августин Руслан Ростиславович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Миколаївський національний аграрний університет
	Д 38.806.01
	Кормишкін Юрій Анатолійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
	Д 64.251.01
	Рудика Віктор Іванович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління 
	національним господарством»
	Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України
	Д 26.870.01
	Кобилинська Тетяна Василівна, 08.00.10 «Статистика»
	Корепанов Олексій Сергійович, 08.00.10 «Статистика»
	Лубенченко Ольга Едуардівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний інститут стратегічних досліджень
	Д 26.718.01
	Лупак Руслан Любомирович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Іванько Анатолій Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.350.02
	Садовська Ірина Борисівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.23
	Кравченко Марина Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Станасюк Наталія Степанівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Яструбський Михайло Ярославович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Ломовських Людмила Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.01
	Жердецька Лілія Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 41.055.03
	Гавриленко Валентина Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
	(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Дейнега Олександр Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Шостаковська Антоніна Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.01
	Петрик Ілона Владиславівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Скупейко Василь Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Федоришина Лариса Миколаївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Чуприна Олена Оскарівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка
	і політика»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Карінцева Олександра Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кремень Вікторія Михайлівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Люльов Олексій Валентинович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.01
	Тяжкороб Ірина Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.01
	Васильчишин Олександра Богданівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Зварич Роман Євгенович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	

Д 58.082.03
	Кафка Софія Михайлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Семанюк Віта Зеновіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.05
	Жовковська Тетяна Тарасівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.05
	Марценюк Лариса Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Давидова Оксана Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сердюков Костянтин Георгійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.02
	Орєхова Альвіна Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.01
	Глущенко Ольга Вікторівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
	Івченко Євген Анатолійович, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Чернігівський національний технологічний університет
	Д 79.051.01
	Бердар Маргарита Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тульчинський Ростислав Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і 
	регіональна економіка»
	Д 79.051.04
	Дубина Максим Вікторович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Мельничук Наталія Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сибірцев Володимир Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.11
	Бредун Іван Валерійович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Мальцева Ольга Володимирівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.03
	Титаренко Віта Володимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.28
	Фесенко Галина Григорівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

	Д 26.001.43
	Вергелес Костянтин Миколайович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
	Попович Василь Михайлович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.06
	Лебідь Андрій Євгенійович, 09.00.05 «Історія філософії»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Левченко Наталія Микитівна, 10.01.01 «Українська література»
	Лущій Світлана Іванівна, 10.01.01 «Українська література»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Венжинович Наталія Федорівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Сюта Галина Мирославівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.05
	Дзера Оксана Василівна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Гладка Валентина Анатоліївна, 10.02.05 «Романські мови»
	Д 26.001.15
	Чик Денис Чабович, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Д 26.001.19
	Ситар Ганна Василівна, 10.02.01 «Українська мова», 10.02.21 «Структурна, 
прикладна та математична лінгвістика»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Кутуза Наталя Валеріївна, 10.02.01 «Українська мова»
	П’єцух Оксана Іванівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.07
	Ковтун Альбіна Анатоліївна, 10.02.01 «Українська мова»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Губанова Тамара Олексіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Миколенко Олена Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Прокопенко Віктор Валерійович, 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
	Джавадов Хікмет Аловсат огли, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Турлова Юлія Анатоліївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.05
	Волинець Руслан Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.001.46
	Бернацька Наталія Іларіонівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Вакарюк Людмила Василівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Величко Лариса Юріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Журавель Валентина Іванівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Міжнародний гуманітарний університет
	Д 41.136.01
	Чанишева Аліна Рашидівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Бернюков Анатолій Миколайович, 12.00.12 «Філософія права»
	Налуцишин Віктор Володимирович, 12.00.12 «Філософія права»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.01
	Аверочкіна Тетяна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
	 право; інформаційне право»
	Д 41.086.03
	Бігняк Олександр Валентинович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Давидова Ірина Віталівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Куцевич Максим Петрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Золотар Ольга Олексіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Максіменцева Надія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Д 64.086.03
	Костюченко Олена Євгенівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»

	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Дараганова Ніна Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.02
	Каменська Ніна Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 27.855.03
	Пузирьов Михайло Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Іванов Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 64.700.02
	Бойчук Андрій Юрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Чумаченко Ігор Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Д 64.700.03
	Мозоль Станіслав Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.28
	Навроцький Олексій Олексійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
	 право; інформаційне право»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Столяренко Олена Вікторівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України
	Д 26.455.03
	Андрощук Ірина Миколаївна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Братко Марія Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»,
13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.01
	Лебідь Ольга Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Микитюк Володимир Ількович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Інститут педагогіки НАПН України
	Д 26.452.01
	Барбашова Ірина Анатоліївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Баніт Ольга Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Султанова Лейла Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	
Чумак Лариса Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.01
	Малишевська Ірина Анатоліївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Попович Анжеліка Станіславівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська мова)»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Хатунцева Світлана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Дудікова Лариса Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.01
	Василенко Марина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.14
	Кузнєцова Олена Тимофіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Самокиш Іван Іванович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Д 26.053.19
	Близнюк Микола Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Султанова Наталя Вікторівна, 13.00.01  «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	Д 64.108.01
	Бардус Ірина Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Магрламова Камілла Газанфарівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Херсонський державний університет
	Д 67.051.03
	Нищета Володимир Анатолійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська мова)»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.04
	Літвінова Марина Борисівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.02
	Галета Ярослав Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кир’ян Тетяна Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	

МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 
	університет» МОЗ України
	Д 76.600.02
	Грицюк Мар’яна Іванівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.02
	Слабий Олег Богданович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
	Д 26.612.01
	Стасишин Олександра Василівна, 14.01.31 «Гематологія та трансфузіологія»
	Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
	України»
	Д 64.564.01
	Архипкіна Тетяна Леонідівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Пиндус Тетяна Олексіївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Борзих Наталя Олександрівна, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Луцишин Вадим Григорович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Литвиненко Наталія Анатоліївна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний 
	університет» МОЗ України
	Д 20.601.01
	Козовий Руслан Васильович, 14.01.02  «Внутрішні хвороби»
	Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет 
	імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	Д 58.601.01
	Гривенко Сергій Геннадійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Кополовець Іван Іванович, 14.01.03 «Хірургія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.05
	Вакалюк Ірина Ігорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.02
	Сюсюка Володимир Григорович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Земсков Сергій Володимирович, 14.01.07 «Онкологія»
	

 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.03
	Руденко Євген Олегович, 14.01.09 «Дитяча хірургія»
	Д 26.003.06
	Кіндратів Ельвіра Олександрівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Сухін Владислав Сергійович, 14.01.07 «Онкологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Антонян Ігор Михайлович, 14.01.06 «Урологія»
	Д 64.600.03
	Боягіна Ольга Дмитрівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Кихтенко Олена Валеріївна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Степаненко Олександр Юрійович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Д 64.600.04
	Кремзер Олександр Олександрович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Чекаліна Наталія Ігорівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Д 64.600.06
	Федосюк Роман Миколайович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Федосов Андрій Ігоревич, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Яковець Інна Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
 України
	Д 26.005.01
	Гусарчук Тетяна Володимирівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Іванніков Тимур Павлович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Брюховецька Олександра Вікторівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна 
	психологія»
	Вознюк Алла Вікторівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Луценко Олена Львівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Плющ Олександр Миколайович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної
	 роботи»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.26
	Афанасьєва Наталя Євгенівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Савелюк Наталія Михайлівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Шпак Марія Мирославівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.30
	Савельєв Юрій Борисович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.08
	Ставченко Сергій Вікторович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
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