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	ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
	Головна астрономічна обсерваторія НАН України
	Д 26.208.01
	Вавилова Ірина Борисівна, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»
	Інститут гідромеханіки НАН України
	Д 26.196.01
	Редчиць Дмитро Олександрович, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.09
	Завадський Ігор Олександрович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
	Рисцов Ігор Костянтинович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.09
	Гнатенко Христина Павлівна, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Д 35.051.18
	Дмитришин Мар’ян Іванович, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Семінько Владислав Вікторович, 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»
	Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
	Д 64.845.02
	Сотніков Андрій Геннадійович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
	Д 64.175.03
	Буханько Федір Миколайович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.02
	Баннікова Олена Юріївна, 01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»
	Д 64.051.13
	Ващенко Ольга Валеріївна, 03.00.02 «Біофізика»
	БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут медицини праці  НАМН України»
	Д 26.554.01
	Андрусишина Ірина Миколаївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
	Д 26.562.02
	Шкарупа Володимир Миколайович, 03.00.15 «Генетика»
	

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.04
	Верголяс Майя Розметівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
	Д 26.211.01
	Коломійчук Віталій Петрович, 03.00.05 «Ботаніка»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Грищенко Олексій Вадимович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Копач Ольга Володимирівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
	Д 26.200.01
	Кушнір Антон Миколайович, 04.00.22 «Геофізика»
	ТЕХНІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
	Д 08.078.02
	Іванченко Анна Володимирівна, 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»
	Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
	Д 26.880.01
	Луньова Оксана Володимирівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Державний університет інфраструктури та технологій
	Д 26.110.01
	Дакі Олена Анатоліївна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.05
	Собчук Валентин Володимирович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.861.06
	Лаптєв Олександр Анатолійович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.15
	Мітіков Юрій Олексійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
	Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
	Д 26.230.01
	Сапронов Олександр Олександрович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
	Д 26.204.01
	Бєгун Василь Васильович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
	Д 26.185.01
	Іванюк Віталій Анатолійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.01
	Ачкасов Ігор Анатолійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Бушуєв Денис Антонович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Ратушний Роман Тадейович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Цюцюра Микола Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.056.04
	Вабіщевич Максим Олегович, 05.23.17 «Будівельна механіка»
	Михайловський Денис Віталійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Д 26.056.05
	Суханевич Марина Володимирівна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Д 26.056.07
	Довгалюк Володимир Борисович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та 
	теплогазопостачання»
	Редько Ігор Олександрович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»
	Хомутецька Тетяна Петрівна, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»
	Д 26.056.09
	Беспалько Руслан Іванович, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.06
	Кулешова Світлана Геннадіївна, 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і 
	трикотажних виробів»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.03
	Кассім Дар’я Олександрівна, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Д 08.084.05
	Сорокін Євгеній Леонідович, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних 
	матеріалів»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.03
	Остроумов Іван Вікторович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Д 26.062.09
	Левченко Лариса Олексіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.01
	Морозова Ольга Ігорівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського 
 господарства» НААН України
	Д 27.358.01
	Погорілий Сергій Петрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Цуркан Олег Васильович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.07
	Нікуліна Олена Миколаївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.02
	Антонов Євген Євгенович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 26.002.20
	Ковбаса Сергій Миколайович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»

	Д 26.002.29
	Жаріков Едуард В’ячеславович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.06
	Будз Степан Федорович, 05.02.02 «Машинознавство»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.01
	Ніжник Вадим Васильович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Д 64.707.04
	Лєвтєров Олександр Антонович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.01
	Ковальчук Віталій Володимирович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Колесніченко Сергій Володимирович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та 
	споруди»
	Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
	Д 41.816.02
	Бобок Іван Ігорович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.09
	Великодний Станіслав Сергійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Чернова Людмила Сергіївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.04
	Павленко Іван Володимирович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
	Радіонов Олександр Володимирович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Штепа Володимир Миколайович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
	Д 35.226.02
	Кречковська Галина Василівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.01
	Супонєв Володимир Миколайович, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та 
	лісотехнічних pобіт»
	Д 64.059.02
	Аргун Щасяна Валіковна, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.04
	Базіло Костянтин Вікторович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.05
	Захожай Олег Ігорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Нємкова Олена Анатоліївна, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
СРД 64.702.01
	Ясечко Максим Миколайович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»
СРД 64.702.02
	Лаврут Олександр Олександрович, 05.13.06  «Інформаційні технології»
	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.01
	Вовкогон Аліна Григорівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України
	Д 08.353.01
	Вінюков Олександр Олександрович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Дудка Микола Іванович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Полякова Ірина Олексіївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
	Д 67.830.01
	Коваленко Віталій Петрович , 06.01.09 «Рослинництво»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Д 08.804.02
	Назаренко Микола Миколайович, 03.00.16 «Екологія»
	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
 імені О. Н. Соколовського» НААН
	Д 64.354.01
	Дегодюк Станіслав Едуардович, 06.01.04 «Агрохімія»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.09
	Малюга Володимир Миколайович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Д 26.004.21
	Центило Леонід Васильович, 06.01.01 «Загальне землеробство»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.01
	Паламарчук Віталій Дмитрович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Уманський національний університет садівництва
	Д 74.844.04
	Волощук Ігор Степанович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Рябовол Ярослав Сергійович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Коцур Віталій Вікторович, 07.00.01 «Історія України»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.01
	Кондратьєв Ігор Вікторович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.12
	Кліш Андрій Богданович, 07.00.01 «Історія України»

	Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
	Д 26.373.01
	Аннєнкова Наталія Георгіївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.01
	Ковальова Наталія Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»
	Ткаченко Віктор Миколайович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.03
	Радько Віталій Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
	Д 08.120.01
	Приймак Наталія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Чуприна Наталія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
	Д 26.256.01
	Бойко Євгенія Олександрівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.07
	Коляда Юрій Васильович, 08.00.11  «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.12
	Зварич Олена Ігорівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.03
	Дрокіна Ніна Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Донбаська державна машинобудівна академія
	Д 12.105.03
	Дятлова Юлія Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Д 11.051.03
	Риндзак Ольга Тадеївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.06
	Фарат Олександра Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Інститут економіки промисловості НАН України
	Д 11.151.01
	Кравченко Сергій Іванович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.10
	Івахненко Ірина Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Климчук Марина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Малихіна Оксана Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Рижаков Дмитро Андрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Шпакова Ганна Валентинівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Шамборовський Григорій Олегович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 35.725.04
	Мельник Степан Іванович, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Шира Тарас Богданович, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Гадзало Андрій Ярославович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Матковський Петро Єгорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сас Людмила Степанівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України
	Д 26.870.01
	Куцик Петро Олексійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Колтунович Олександр Сергійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.350.02
	Шолойко Антоніна Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	Д 79.051.01
	Ревко Альона Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Д 79.051.04
	Мостова Анастасія Дмитрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Романова Анна Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Савастєєва Оксана Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сакун Олександра Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Старченко Григорій Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Єременко Денис Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Жигулін Олександр Андрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.004.20
	Ковалишин Олександра Федорівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Завгородній Андрій Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Крамаренко Ірина Сергіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Кузнєцова Галина Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Машканцева Світлана Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Ковтуненко Юрій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Шеремет Олег Олексійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Дячков Дмитро Володимирович, 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
	Лось Зоряна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	

Чумак Оксана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Коваленко Наталія Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Кришталь Галина Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Мельник Леонід Васильович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Полторак Анастасія Сергіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Соколюк Сергій Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Тютюник Інна Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»; 
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.01
	Матвєєв Павло Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.01
	Костецький Ярослав Іванович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 58.082.03
	Уніят Людмила Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Хуторна Мирослава Емілівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Демʼянчук Ольга Іванівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Шевчук Сергій Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.05
	Хачатрян Валентина Валентинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Даценко Ганна Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Оверчук Вікторія Анатоліївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.05
	Андрусяк Наталія Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.02
	Гальченко Максим Сергійович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.27
	Колотілова Наталія Андріївна, 09.00.06 «Логіка»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.07
	Дроботенко Мар’яна Олександрівна, 09.00.10 «Філософія освіти»
	Коробкіна Тетяна Володимирівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія 
	культури»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.05
	Білих Олександр Петрович, 10.02.01 «Українська мова»
	Радчук Ольга Вячеславівна, 10.02.02 «Російська мова»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.26
	Дяків Христина Юріївна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Гомонай Василь Васильович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Пацкан Валерій Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Чечерський Віктор Іванович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Стасюк Олександр Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Сорока Лариса Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 08.727.04
	Коваленко Андрій Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Голобутовський Роман Зіновійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Цвіркун Юрій Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Шарая Анна Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»

	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Костицька Ірина Олександрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Задирака Наталія Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
Д 26.001.10
	Карвацька Світлана Богданівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Мальський Маркіян Маркіянович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Д 26.001.46
	Безусий Вадим Вікторович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Малюга Леся Юріївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Мельник Володимир Петрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
	НАПрН України
	Д 26.500.01
	Великанова Марина Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Національна академія Служби безпеки України
	Д 26.706.02
	Іванов Юрій Анатолійович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.16
	Бевз Світлана Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Бочарова Наталія Василівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Львова Єлизавета Олегівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Прощаєв Володимир Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.03
	Коломієць Юлія Юріївна, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Д 41.086.04
	Григор’єва Христина Антонівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Стрельцова Євдокія Джонівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 41.722.02
	Дроздов Олександр Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 41.884.04
	Підгородинський Вадим Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Матвійчук Анатолій Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Боброва Юлія Юріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових учень»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Почанська Олена Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.02
	Галай Вікторія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 27.855.03
	Дідківська Галина Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.03
	Шахов Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.03
	Сийплокі Микола Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.28
	Менджул Марія Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
Національна академія внутрішніх справ МВС України
СРД 26.007.02
	Князєв Сергій  Миколайович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Національна  академія Служби безпеки України
СРД 26.706.02
Бурба Василь  Васильович, 21.07.01  «Забезпечення державної безпеки України»
Єрменчук Олександр Петрович, 21.07.01  «Забезпечення державної безпеки України»

Національний університет «Одеська юридична академія»
СРД 41.086.05
Федчишина Віоллета  Віталіївна, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 

Харківський  національний університет  внутрішніх справ МВС України
СРД 64.700.07
 	Давидюк Вадим Миколайович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Гречановська Олена Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Лисенко Олександра Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Пугач Сергій Сергійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рогульська Оксана Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Самохвал Олеся Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Коренева Інна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Величко Владислав Євгенович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; 
13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Ільєнко Олена Львівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Співак Ярослав Олегович, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.01
	Русалкіна Людмила Георгіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Струк Анна Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»; 
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Лазаренко Наталія Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Осадча Катерина Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Самодумська Олена Львівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Даниленко Олександр Борисович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Желясков Василь Якович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шумський Олександр Леонідович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.19
	Степаненко Людмила Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.03
	Осова Ольга Олексіївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Дембіцька Софія Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Українська інженерно-педагогічна академія
	Д 64.108.01
	Бєляєв Сергій Борисович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Атрощенко Тетяна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Маслій Олег Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Прусак Володимир Федорович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної 
	освіти»
	Зорочкіна Тетяна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чичук Антоніна Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Доценко Наталія Андріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Плющ Валентина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 23.053.04
	Кузьменко Ольга Степанівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Трифонова Олена Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»; 
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.02
	Годованюк Тетяна Леонідівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»
	Д 73.053.04
	Лісова Наталія Іванівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Єлисеєва Ірина Віталіївна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Кондратюк Вячеслав Миколайович, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Єфіменко Ольга Олексіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Перехрестенко Олександр Васильович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Бойко Сергій Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»
	Мочалов Юрій Олександрович, 14.01.22 «Стоматологія»; 
14.02.03 «Соціальна медицина»
	Струк Володимир Іванович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
	Назарчук Олександр Адамович, 03.00.07  «Мікробіологія»
	Д 26.003.03
	Товкай Олександр Андрійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Демкович Андрій Євгенович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Мойсеєнко Наталія Миколаївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Бучнєва Ольга Володимирівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Вовк Валерій Анатолійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Гафт Костянтин Леонідович, 14.01.03 «Хірургія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.07
	Лагода Оксана Миколаївна, 17.00.07 «Дизайн»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
	Оляніна Світлана Валеріївна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.04
	Калмиков Георгій Валентинович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Лантух Ігор Валерійович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Шамич Олександр Миколайович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Д 26.453.02
	Візнюк Інесса Миколаївна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Креденцер Оксана Валеріївна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»
	Лящ Оксана Павлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Добровольська Наталія Анатоліївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія 
	соціальної роботи»
	Жигаренко Ігор Євгенович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»

ВІЙСЬКОВІ  НАУКИ 
Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил  України,
СРД 26.702.01
	Саковський Григорій  Андрійович, 20.01.05  «Будівництво Збройних Сил» 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Ключкович Анатолій Юрійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Остап’як Василь Іванович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Колісніченко Наталя Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Грень Лариса Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Дідок Юлія Валентинівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Науменко Артем Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Худоба Олександра Василівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Щепанський Едуард Валерійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Акімов Олександр Олексійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Дакал Алла Василівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Лаврук Олександр Валерійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Марушева Олександра Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Тихончук Леся Хотіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Шестаковська Тетяна Леонідівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
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