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 імені Василя Стефаника»
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	Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
	Д 26.200.01
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	Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
	Д 26.194.02
		Ігнатенко Олексій Петрович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
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	Д 26.206.01
		Дмитришин Роман Іванович, 01.01.01 «Математичний аналіз»
		Стасюк Сергій Андрійович, 01.01.01 «Математичний аналіз»
	Д 26.206.02
		Осипчук Михайло Михайлович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична 
	статистика»
	Інститут фізики НАН України
	Д 26.159.01
		Дмитрук Андрій Миколайович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
	Д 26.199.01
		Савченко Дарія Вікторівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.37
		Ральченко Костянтин Володимирович, 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична 
	статистика»
	Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
	Д 64.845.02
		Холодов Роман Іванович, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
	Д 64.175.01
	13	Хейфець Олександр Якович, 01.01.01 «Математичний аналіз»

	ХІМІЧНІ НАУКИ
	Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
	Д 26.190.01
		Трипольський Андрій Іккійович, 02.00.15 «Хімічна кінетика і каталіз»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.03
		Чиркін Антон Дмитрович, 02.00.04 «Фізична хімія»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.01
		Половкович Святослав Володимирович, 02.00.03 «Органічна хімія»
	БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
	Д 26.254.01
		Антонюк Максим Зиновійович, 03.00.15 «Генетика»
		Козеко Людмила Євгенівна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»
		Хаблак Сергій Григорович, 03.00.15 «Генетика»
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
		Приседський Юрій Георгійович, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут біології клітини НАН України
	Д 35.246.01
		Смуток Олег Володимирович, 03.00.07 «Мікробіологія»
		Стасик Олег Володимирович, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»
	Інститут гідробіології НАН України
	Д 26.213.01
		Бабко Роман Вікторович, 03.00.17 «Гідробіологія»
		Новіцький Роман Олександрович, 03.00.10 «Іхтіологія»
	Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 
 НАН України
	Д 26.155.01
		Ганусевич Ірина Іванівна, 14.01.07 «Онкологія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.38
		Афанасьєва Катерина Сергіївна, 03.00.02 «Біофізика»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.28
	27	Худий Олексій Ігорович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.05
		Курбатова Інна Миколаївна, 03.00.16 «Екологія»
	ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України
	Д 26.203.01
		Пушкарьов Олександр Васильович, 04.00.02 «Геохімія»

	ТЕХНІЧНІ НАУКИ
	Вінницький національний технічний університет
	Д 05.052.01
		Баловсяк Сергій Васильович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.03
		Дзюба Лідія Федорівна, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та лісотехнічних 
	pобіт»
		Мачуга Олег Степанович, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та лісотехнічних 
	pобіт»
	Д 35.072.04
		Гайда Сергій Володимирович, 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення 
	меблів та виробів з деревини»
		Яремчук Лариса Анатоліївна, 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення 
	меблів та виробів з деревини»
	Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
	Д 26.880.01
		Баланюк Володимир Мірчович, 21.06.01 «Екологічна безпека», 21.06.02 «Пожежна 
 безпека»
		Борук Сергій Дмитрович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
		Маджд Світлана Михайлівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Запорізький національний технічний університет
	Д 17.052.01
		Сніжной Геннадій Валентинович, 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка металів»
	Інститут газу НАН України
	Д 26.225.01
		Дунаєвська Наталія Іванівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
	Д 08.188.01
		Бабій Катерина Василівна, 05.15.03 «Відкpита pозpобка pодовищ коpисних копалин», 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
	Д 26.185.01
		Владимирський Олександр Альбертович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Інститут технічної теплофізики НАН України
	Д 26.224.02
		Крайовський Володимир Ярославович, 05.11.04 «Пpилади та методи вимірювання 
	теплових величин»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.04
		Максим’юк Юрій Всеволодович, 05.23.17 «Будівельна механіка»
	Д 26.056.06
		Микитась Максим Вікторович, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.51
		Гасанов Айдин Сардар огли, 05.13.06 «Інформаційні технології»
		Хлевна Юлія Леонідівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.02
		Поліщук Олег Степанович, 05.05.10 «Машини легкої промисловості»
	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та 
	МОН України
	Д 26.171.01
		Ревунова Олена Георгіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.09
		Шаманський Сергій Йосипович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Д 26.062.19
		Одарченко Роман Сергійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.04
		Філіпковський Сергій Володимирович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та 
	випробування літальних апаратів»
	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.07
		Шаповал Іван Андрійович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.03
		Штефан Вікторія Володимирівна, 05.17.03 «Технічна електpохімія»
	Д 64.050.09
		Заболотний Олександр Віталійович, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення складу речовин»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.13
		Кононцев Сергій Вікторович, 05.17.21 «Технологія водоочищення»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.02
		Комар Вячеслав Олександрович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Д 35.052.04
		Чейлитко Андрій Олександрович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Д 35.052.06
		Проценко Владислав Олександрович, 05.02.02 «Машинознавство»
	Д 35.052.08
		Мичуда Леся Зиновіївна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 35.052.14
		Журавель Ігор Михайлович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.04
		Білько Марина Володимирівна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів 
	бродіння»
	Д 26.058.07
		Нєміріч Олександра Володимирівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
		Шульга Оксана Сергіївна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.01
		Дадашов Ільгар Фірдосі огли, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Д 64.707.04
		Кустов Максим Володимирович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.01
		Фомін Володимир Михайлович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.01
		Фомін Олександр Олексійович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 41.052.04
		Альохіна Світлана Вікторівна, 05.14.14 «Теплові та ядеpні енеpгоустановки»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.02
		Бобошко Олександр Андрійович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
		Вдовиченко Володимир Олексійович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
		Степанов Олексій Вікторович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.01
		Гуцол Тарас Дмитрович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
		Тітова Наталія Володимирівна, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.04
		Данченко Юлія Михайлівна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.29
		Кошман Сергій Олександрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.01
		Аксак Наталія Георгіївна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки
 Збройних Сил України
	СРД 26.712.01
	Одноралов Ігор Васильович, 21.02.01 «Воєнна безпека держави»
	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
	Д 67.830.01
		Домарацький Євгеній Олександрович, 06.01.09 «Рослинництво»
		Кривенко Анна Іванівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
		Бородай Віра Віталіївна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут біології тварин НААН
	Д 35.368.01
		Кирилів Богдан Ярославович, 03.00.04 «Біохімія»
	Інститут овочівництва і баштанництва НААН
	Д 65.357.01
		Кондратенко Сергій Іванович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
	Д 64.366.01
		Кулик Максим Іванович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. 
	Соколовського» НААН
	Д 64.354.01
		Воротинцева Людмила Іванівна, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
		Пліско Ірина Владленівна, 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.09
		Миронюк Віктор Валентинович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.05
		Берест Ігор Романович, 07.00.01 «Історія України»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.04
		Міщанин Василь Васильович, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
	Д 26.228.01
		Мальшина Катерина Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
		Філас Віктор Миколайович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства 
	оборони України та Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.25
		Слюсаренко Андрій Віталійович, 20.02.22 «Військова історія»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.04
		Левицький Віталій Орестович, 07.00.01 «Історія України»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.06
		Безаров Олександр Троянович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
		Овчар Петро Андрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
	Д 08.120.01
		Бочарова Юлія Геннадіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»

	Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
	Д 44.877.01
		Шибаєва Наталія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 
	України»
	Д 26.256.01
		Коваленко Андрій Олексійович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
	Д 26.239.01
		Бурлай Тетяна Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
		Корнівська Валерія Олегівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
	Д 35.154.01
		Полякова Юлія Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.02
		Жиленко Катерина Миколаївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
		Черкас Наталія Ігорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	Д 14.052.01
		Антонюк Олена Ростиславівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
		Гордополов Володимир Юрійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
		Остапчук Тетяна Петрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.03
		Легомінова Світлана Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Д 08.804.01
		Грановська Вікторія Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Д 11.051.03
		Карпенко Андрій Володимирович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
		Шиманська Катерина Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»

	Житомирський національний агроекологічний університет
	Д 14.083.02
		Віленчук Олександр Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
		Куцмус Наталія Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
	Д 26.247.01
		Березіна Світлана Борисівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
		Шушпанов Дмитро Георгійович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
	Д 41.177.02
		Степанова Катерина Вячеславівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.03
		Пасічний Микола Дмитрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
		Чугаєв Олексій Анатолійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.001.13
		Вірченко Володимир Віталійович, 08.00.01  «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 35.725.04
		Панченко Володимир Анатолійович, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів 
	господарської діяльності»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
		Кальницька Марина Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
		Корчинський Іван Осипович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
		Мельник Юрій Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
		Свидрук Ірена Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Миколаївський національний аграрний університет
	Д 38.806.01
		Бабич Микола Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
		Лункіна Тетяна Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
		Надвиничний Сергій Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
	Д 64.251.01
		Оболенцева Лариса Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна
	економіка»
	Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України
	Д 26.870.01
		Лазебник Юлія Олександрівна, 08.00.10 «Статистика»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.02
		Полчанов Андрій Юрійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.23
		Бояринова Катерина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
	(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
		Маслак Олександр Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
		Шуляр Роман Віталійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
		Бутенко Віра Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
		Кундєєва Галина Олексіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
		Нікитенко Дмитро Валерійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
		Іванченкова Лариса Володимирівна, 08.00.04  «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
		Моісєєва Наталія Іванівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
		Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
		Халілов Арсен Енверович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.01
		Гудзь Тетяна Павлівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
		Іжевський Павло Григорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
		Таран-Лала Олена Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
		Стоянець Наталія Валеріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.03
		Муравський Володимир Васильович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
	(за видами економічної діяльності)»
		Струк Наталія Семенівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.02
		Загірняк Денис Михайлович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.02
		Гацько Анатолій Федорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
		Дуюнова Тетяна Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
		Сенчук Ігор Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
		Солодовнік Олеся Олександрівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів 
	господарської діяльності»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.05
		Гусаріна Наталія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
		Дейнега Інна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
		Джерелюк Юлія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
		Отливанська Галина Артурівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
		Кудлаєнко Сергій Володимирович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.02
		Зінченко Ольга Анатоліївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
		Подлужна Наталія Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Чернігівський національний технологічний університет
	Д 79.051.01
		Попело Ольга Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Д 79.051.04
		Гайдай Оксана Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.02
		Аксьонова Віра Ігорівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
		Ворніков Віктор Іванович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
		Окорокова Віра Вікторівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.01
		Годзь Наталія Борисівна, 09.00.09 «Філософія науки»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.02
		Дахній Андрій Йосипович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
		Христокін Геннадій Володимирович, 09.00.11 «Релігієзнавство», 09.00.14 «Богослов'я»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
	Д 26.172.01
		Войцехівська Наталія Костянтинівна, 10.02.01 «Українська мова»
		Ярмак Вероніка Іванівна, 10.02.03 «Слов'янські мови»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
		Коць Тетяна Анатоліївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.04
		Жихарєва Олена Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.15
		Білик Наталія Леонідівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
		Жиленко Ірина Рудольфівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
		Левчук Тереза Петрівна, 10.01.06 «Теорія літератури», 10.01.01 «Українська література»
		Мочернюк Наталія Дмитрівна, 10.01.01 «Українська література», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
		Школа Валентина Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»
	Д 26.001.19
		Просяник Оксана Петрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
		Сазонова Ярослава Юріївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство», 10.02.01 «Українська мова»
	Д 26.001.39
		Ткачук Олена Петрівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн» », 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.03
		Башкирова Ольга Миколаївна, 10.01.06 «Теорія літератури», 10.01.01 «Українська література»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
		Яцентюк Юрій Васильович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
		Дорофеєва Лілія Максимівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
		Топчій Оксана Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
		Жуков Сергій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
		Ул’яновська Оксана Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
		Діордіца Ігор Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
		Сарибаєва Ганна Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
		Сибіга Олександр Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
		Хрідочкін Андрій Вікторович, 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
		Горох Олексій Петрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
		Євстігнєєв Андрій Сергійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
		Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та 
	кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Д 26.236.03
		Кононенко Валерій Петрович, 12.00.11 «Міжнародне право»
		Мушак Наталія Богданівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

	Інститут економіко-правових досліджень НАН України
	Д 11.170.02
		Смітюх Андрій Володимирович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
		Бернадський Богдан Васильович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
		Мацелюх Іванна Андріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 26.001.05
		Касапоглу Світлана Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 26.001.46
		Данилова Мальвіна Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
		Падалка Антоніна Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.07
		Скрябін Олексій Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Міжнародний гуманітарний університет
	Д 41.136.01
		Аракелян Мінас Рамзесович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
		Кощинець Віктор Васильович, 19.00.06 «Юридична психологія»
		Шаптала Наталя Костянтинівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Д 26.007.03
		Калатур Максим Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	СРД 70.705.04
	Притула Анатолій Михайлович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
		Лесько Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
		Парпан Уляна Михайлівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
		Хомишин Ірина Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»


	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
		Харитонов Сергій Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 64.086.02
		Христова Ганна Олександрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 64.086.03
		Середа Олена Григорівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
		Яковлєва Галина Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Д 64.086.04
		Білоусов Євген Миколайович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
		Курман Тетяна Вікторівна, 12.00.06  «Земельне право; аграрне право; екологічне право;
	природоресурсне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
		Денисенко Анатолій Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
		Дубинський Олег Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
		Скороход Ігор Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
		Хатнюк Наталія Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
		Зварич Роман Васильович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
		Мандичев Денис Вадимович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
		Панова Оксана Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.03
		Мамка Григорій Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
		Ніколаєнко Тетяна Богданівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
		Сачко Олександр Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
		Соловйова Аліна Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»


	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
		Русецький Анатолій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
	право; інформаційне право»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
		Пайкуш Маріанна Андріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
		Кошук Олександр Богданович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
		Лебедик Леся Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
		Мажец Божена Хелена (громадянка Польщі) , 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Д 14.053.01
		Ситняківська Світлана Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
	Д 26.459.01
		Вакалюк Тетяна Анатоліївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
		Гриценко Валерій Григорович, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті»
	Інститут педагогіки НАПН України
	Д 26.452.01
		Опалюк Тетяна Леонідівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
		Павлик Надія Павлівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.01
		Мартинчук Олена Валеріївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
		Груба Таміла Леонідівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
		Кулик Олена Дмитрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
		Долинський Євген Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.01
		Кондур Оксана Созонтівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.06
		Грудинін Борис Олександрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Д 26.053.23
		Боряк Оксана Володимирівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Національний університет «Чернігівський колегіум»  імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
		Бондаренко Валентин Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.03
		Нестуля Світлана Іванівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
		Корж-Усенко Лариса Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.06
		Краснопольський Володимир Едуардович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 
	педагогіки»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.03
		Повідайчик Оксана Степанівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
		Слозанська Ганна Іванівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
		Кравчук Оксана Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
		Доценко Світлана Олексіївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
		Костіна Валентина Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
		Пісоцька Марина Еміліївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
		Фомін Володимир Вікторович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Херсонський державний університет
	Д 67.051.03
		Рускуліс Лілія Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(українська мова)»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
		Шукатка Оксана Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
		Боровик Людмила Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
		Іконнікова Марина Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
		Окольнича Тетяна Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.02
		Ачкан Віталій Валентинович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»
		Махиня Наталія Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»



	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.04
		Литвин Катерина Юріївна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
	Д 26.612.01
		Калиниченко Тетяна Олексіївна, 14.01.31 «Гематологія та трансфузіологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
		Василовський Віталій Вадимович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
		Кушнір Анатолій Миколайович, 14.01.16 «Психіатрія»
		Некрасова Наталія Олександрівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
		Федченко Вікторія Юріївна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка 
	НАМН України»
	Д 64.607.01
		Піонтковський Валентин Костянтинович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
		Попсуйшапка Костянтин Олексійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
		Поліщук Сергій Степанович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
		Чабанов Павло Вікторович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
		Меренкова Євгенія Олександрівна, 14.01.27 «Пульмонологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет 
	імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	Д 58.601.01
		Дзигал Олександр Федорович, 14.01.03 «Хірургія»
		Сніжко Сергій Степанович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 58.601.02
		Нікітіна Ірина Миколаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
		Савчук Олег Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія», 14.02.03«Соціальна медицина»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
		Воротинцев Сергій Іванович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
		Царьов Олександр Володимирович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
		Вергун Андрій Романович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 35.600.04
		Склярова Валентина Олександрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

	Д 35.600.05
		Могильницька Лілія Анатоліївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.01
		Салій Зоя Василівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Д 26.613.03
		Плєвінскіс Павло Вольдемарович, 14.01.25 «Судова медицина»
	Д 26.613.06
		Чижова Валентина Петрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Д 26.613.09
		Трубка Ірина Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 26.613.10
		Єпанчінцева Ольга Анатоліївна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
		Антоненко Анна Миколаївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Д 26.003.05
		Любарець Світлана Федорівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.02
	292	Заболотна Ірина Борисівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»
	Українська медична стоматологічна академія
	Д 44.601.01
		Старікова Світлана Леонідівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 
	органів і тканин МОЗ України
	Д 26.631.01
		Жердьова Надія Миколаївна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.04
		Коломаченко Віталій Іванович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 64.609.05
		Сохань Антон Васильович, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.03
		Воронов Вячеслав Таріелович, 14.01.25 «Судова медицина»
	Д 64.600.04
		Єрьоменко Галина Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
		Кадикова Ольга Ігорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Д 64.600.06
		Горбань Андрій Євгенович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
		Клименюк Володимир Петрович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
		Пругло Євген Сергійович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»


	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.03
		Дишлюк Надія Володимирівна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
		Кібкало Дмитро Вікторович, 16.00.01  «Діагностика і терапія тварин»
		Ковпак Віталій Васильович, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.04
		Рубленко Ірина Олександрівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.02
		Луковська Ольга Ігорівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
		Косів Роксолана Романівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
		Бондарчук Віктор Олексійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.01
		Коновалова Ірина Юріївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	АРХІТЕКТУРА
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.02
		Давідіч Тетяна Феліксівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
		Балахтар Валентина Візіторівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
		Садова Мирослава Анатоліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
		Тепляков Микола Миколайович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Д 26.453.02
		Завязкіна Наталія Володимирівна, 19.00.04 «Медична психологія»
		Ігнатович Олена Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
		Католик Галина Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
		Павлюк Марія Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.02
		Лисенкова Ірина Петрівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.26
		Гальцева Тетяна Олексіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.852.13
		Потапчук Наталія Дмитрівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Д 70.852.14
		Сірко Роксолана Іванівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.10
		Клочек Лілія Валентинівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.04
		Ятчук Марія Сергіївна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.08
		Крамченкова Віра Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут соціології НАН України
	Д 26.229.01
		Дембіцький Сергій Сергійович, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних 
	досліджень»
		Кухта Мирослава Павлівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
		Симончук Олена Володимирівна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.02
		Глебова Наталя Іванівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.15
		Голіков Олександр Сергійович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.06
		Коч Світлана Вадимівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.29
		Гольцов Андрій Геннадійович, 21.03.03 «Геополітика»
	Д 26.001.41
		Олещук Петро Миколайович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
		Петренко Ігор Ігорович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
		Хорішко Лілія Сергіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.12
		Балацька Олена Борисівна, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»
		Гоцуляк Володимир Михайлович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»


	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
		Литвиненко Юрій Вікторович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Д 26.829.02
		Гончарова Наталія Миколаївна, 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
		Новак Анатолій Миколайович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Донецький державний університет управління
	Д 11.107.01
		Вовк Світлана Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.03
		Зубчик Олег Анатолійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
		Кланца Андрій Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
		Карпа Марта Іванівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
		Орел Марія Григорівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
		Тур Оксана Миколаївна, 27.00.02 «Документознавство, архівознавство»
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