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	навколишнього середовища»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Єрмак Світлана Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Колокольчикова Ірина Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління 
	національним господарством»
	Юдіна Олена Іванівна, 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
	Крутько Маргарита Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Никончук Вікторія Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Благун Іван Іванович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Дудченко Вікторія Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
	Д 52.051.06
	Богуславська Світлана Іванівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Підвальна Оксана Григорівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.05
	Проценко Валентина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Романчукевич Віталій Вікторович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Хоружий Сергій Гаврилович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Піжук Ольга Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Соломатіна Тетяна Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Коптєва Ганна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.01
	Потрашкова Людмила Володимирівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 
	інформаційні технології в економіці»

	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Савіцький Андрій Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Шарко Віталій Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.02
	Васильченко Лідія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Панкова Людмила Іллівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.05
	Жукова Лариса Миколаївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.11
	Дубініна Віра Олександрівна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Савонова Ганна Іванівна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.07
	Книш Інна Василівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	Д 32.051.02
	Котович Віра Василівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Тєлєжкіна Олеся Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.02
	Капранов Ян Васильович, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Кикоть Валерій Михайлович, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Кірковська Інга Станіславівна, 10.02.05 «Романські мови»
	Лепетюха Анастасія Вікторівна, 10.02.05 «Романські мови»
	Д 26.001.39
	Гайдаш Анна Владиславівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.03
	Кулакевич Людмила Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Царьова Ірина Валеріївна, 10.02.01 «Українська мова»

	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Заваріка Галина Михайлівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Кравчук Володимир Миколайович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 
	право»
	Шемчук Віктор Вікторович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Семенишин Микола Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Бондаренко Олександр Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Бондаренко Ірина Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Маслова Анна Борисівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Школик Андрій Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.04
	Ватрас Володимир Антонович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Шевченко Анна Василівна, 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
	Козич Ігор Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Медицький Ігор Богданович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.236.03
	Січевлюк Володимир Антонович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Інститут економіко-правових досліджень НАН України
	Д 11.170.02
	Гудіма Тетяна Степанівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Базов Віктор Петрович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Івановська Алла Миколаївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право», 
12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Чехович Тетяна Валеріївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Д 26.001.06
	Штефан Анна Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Д 26.001.46
	Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Карпушова Олена Віталіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.27
	Квіт Наталія Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук 
	України
	Д 26.501.01
	Пожидаєва Марія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.16
	Годованик Євген Валентинович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Курчин Олег Геннадійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Сировацький Валерій Іванович, 12.00.12 «Філософія права»
	Щирба Мар’яна Юріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.03
	Крет Галина Романівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 41.086.04
	Ріпенко Артем Ігорович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.03
	Князєв Всеволод Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кожура Людмила Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Пухтецька Алла Альбертівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»


	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Крикун Вячеслав Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	СРД 64.700.07
	Капустник Володимир Валерійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Тітова Олена Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Гончар Любов Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ступак Оксана Юріївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.03
	Ребенок Вадим Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Д 14.053.01
	Мирончук Наталія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мороз Майя Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Малишевський Олег Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Герлянд Тетяна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Когут Світлана Ярославівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.06
	Ракітянська Людмила Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Пономаренко Ольга Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.15
	Гириловська Ірина Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.19
	Безкопильний Олександр Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної 
	освіти»
	Денисова Лоліта Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Малежик Петро Михайлович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(технічні дисципліни)»

Д 26.053.23
	Чупахіна Світлана Василівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Жамардій Валерій Олександрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(фізична культура, основи здоров’я)»
	Завидівська Ольга Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Папушина Валентина Антонівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.06
	Гуров Сергій Юрійович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Нагорна Ольга Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Богомолова Марина Юріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
	Д 26.604.01
	Гущук Ігор Віталійович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Книш Оксана Василівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Косенко Корнелія Артурівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Мисула Юрій Ігорович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Шевченко-Бітенський Костянтин Валерійович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»
	Д 26.611.01
	Бредун Олександр Юрійович, 14.01.19 «Оториноларингологія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Шарікадзе Олена Вікторівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Іщенко Павло Васильович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Марциняк Степан Михайлович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Сакало Анатолій Валерійович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
	НАМН України»
	Д 26.555.01
	Волков Дмитро Євгенович, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.04
	Міщенко Олег Миколайович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.613.02
	Ціпоренко Сергій Юрійович, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.04
	Пославська Олександра Володимирівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 20.601.01
	Павловська Марина Олександрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Яценко Катерина Валентинівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.02
	Козуб Максим Миколайович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Остафійчук Світлана Олександрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.07
	Талалаєв Костянтин Олександрович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Д 26.613.09
	Батіг Віктор Маркиянович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Германчук Сергій Михайлович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Кравець Олег Володимирович, 14.01.07 «Онкологія»
	Крахмальов Павло Сергійович, 14.01.07 «Онкологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.03
	Бондаренко Наталія Петрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Петренко Олег Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Черемісіна Валентина Федорівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства
	 охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Коноваленко Сергій Олександрович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.03
	Камінська Анна Олексіївна, 19.00.04 «Медична психологія»


	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.03
	Потапов Сергій Миколайович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Д 64.600.04
	Просоленко Костянтин Олександрович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Українська військова-медична академія Міністерства оборони України
	СРД 26.717.01
	Шаповалов Віталій Юрійович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.04
	Гала Лілія Олексіївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи 
	та судова фармація»
	Гудзь Наталія Іванівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи 
	та судова фармація»
	Соловйов Сергій Олександрович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.03
	Шебеко Сергій Костянтинович, 14.03.05 «Фармакологія»
	Українська військова-медична академія Міністерства оборони України
	СРД 26.717.01
	Білоус Марія Вікторівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи 
	та судова фармація»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Кравченко Анастасія Ігорівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
	України
	Д 26.005.02
	Татарнікова Анжелика Анатоліївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Ніколаєвська Юлія Вікторівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	АРХІТЕКТУРА
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.02
	Косьмій Михайло Михайлович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Максимов Микола Володимирович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Блискун Олена Олександрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Завацький Юрій Анатолійович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.06
	Кольцов Віталій Михайлович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.22
	Комарова Тетяна Геннадіївна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Подрігало Ольга Олександрівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Д 26.829.02
	Бісмак Олена Василівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Пічурін Валерій Васильович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Федоренко Сергій Миколайович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
	Шевчук Інна Володимирівна, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Антонова Олена Ростиславівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Рябець Катерина Анатоліївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Рєзніков Валерій Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Терещенко Діна Акрамівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Бєлікова Ксенія Григорівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Гаврилюк Алла Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ковач Валерія Омелянівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Токар Маріан Юрійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Ковальова Тетяна Володимирівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
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