
Додаток 1 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

22.12.2016 № 1604 

 

Перелік  

спеціалізованих вчених рад 

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
У ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет                                          

імені К. Д. Ушинського» спеціалізована вчена рада К 41.053.07 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла» строком на три роки. 

 

В Інституті математики НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.206.03 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.01.04 «Геометрія та 

топологія» та 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел» строком на три роки. 

 

В Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України спеціалізована вчена 

рада                Д 26.168.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за 

спеціальностями 01.04.07 «Фізика твердого тіла», 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» та 

01.04.22 «Надпровідність» строком на три роки. 

 

В Інституті фізичної оптики імені О. Г. Влоха спеціалізована вчена рада Д 35.071.01 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.05 

«Оптика, лазерна фізика» та 01.04.07 «Фізика твердого тіла» строком на три роки. 

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 

спеціалізована вчена рада Д 26.001.08 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних 

наук за спеціальностями 01.04.02 «Теоретична фізика», 01.04.14 «Теплофізика та 

молекулярна фізика» та 03.00.02 «Біофізика» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 26.001.23 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних 

наук за спеціальностями 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла» 

та 01.04.13 «Фізика металів» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 26.001.35 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних 

та технічних наук за спеціальностями 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 

методи» та 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» строком на три роки. 

 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена 

рада Д 35.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за 

спеціальностями 01.04.02 «Теоретична фізика», 01.04.10 «Фізика напівпровідників і 

діелектриків» та 01.04.13 «Фізика металів» строком на три роки. 

 

У ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» спеціалізована вчена рада Д 

64.845.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 

«Теоретична фізика» строком на три роки. 
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В Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова спеціалізована вчена 

рада  К 41.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 

01.01.01 «Математичний аналіз», 01.01.02 «Диференціальні рівняння» та 01.02.04 «Механіка 

деформівного твердого тіла» строком на три роки. 

 

У Харківському національному університеті радіоелектроніки спеціалізована вчена 

рада Д 64.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за 

спеціальностями 01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем» та 05.27.06 «Технологія, 

обладнання та виробництво електронної техніки» строком на три роки. 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
В Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України спеціалізована 

вчена рада К 26.202.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями 03.00.01 

«Радіобіологія», 03.00.15 «Генетика» та 03.00.20 «Біотехнологія» строком на три роки. 

  

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 

спеціалізована вчена рада Д 26.001.14 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за 

спеціальностями 03.00.05 «Ботаніка», 03.00.06 «Вірусологія» та 03.00.12 «Фізіологія рослин» 

строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 26.001.24 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за 

спеціальностями 03.00.04 «Біохімія», 03.00.09 «Імунологія» та 03.00.16 «Екологія» строком 

на три роки. 

 

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» спеціалізована вчена рада Д 26.002.28 з правом прийняття 

до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) біологічних та технічних наук за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія» 

строком на три роки. 

 

У Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та 

сортовивчення НААН спеціалізована вчена рада Д 41.363.01 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

біологічних та сільськогосподарських наук за спеціальностями 03.00.15 «Генетика» та 

06.01.05 «Селекція і насінництво» (сільськогосподарські) строком на три роки. 

 

У Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка 

спеціалізована вчена рада К 55.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 

14.03.04 «Патологічна фізіологія» строком на три роки. 

 

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована 

вчена рада Д 76.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 

03.00.04 «Біохімія», 03.00.16 «Екологія» та 03.00.18 «Ґрунтознавство» строком на три роки. 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
У Вінницькому національному технічному університеті спеціалізована вчена рада                         

Д 05.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 
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«Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології» та 01.05.02 

«Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні) строком на три роки. 

 

У ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» спеціалізована вчена рада                

Д 11.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 

«Комп’ютерні системи та компоненти» та 01.05.02 «Математичне моделювання та 

обчислювальні методи» строком на три роки. 

 

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» спеціалізована вчена рада Д 

09.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 «Гірничі 

машини», 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» та 05.15.08 «Збагачення корисних 

копалин» строком на три роки. 

 

У Донбаській державній машинобудівній академії спеціалізована вчена рада Д 

12.105.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси 

та машини обробки тиском» строком на три роки. 

 

У ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» 

спеціалізована вчена рада К 26.833.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 

05.23.01 «Будівельні конструкції» та 05.23.02 «Основи і фундаменти» строком на три роки. 

 

У Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 

спеціалізована вчена рада Д 20.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» та 

05.13.07 «Автоматизація процесів керування» строком на три роки. 

 

В Інституті геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України спеціалізована 

вчена рада Д 08.188.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 

«Гірничі машини», 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин», 05.15.09 

«Геотехнічна і гірнича механіка» та 05.26.01 «Охорона праці» строком на три роки. 

 

В Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України спеціалізована вчена 

рада  Д 26.182.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.02.01 

«Матеріалознавство» та 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних 

сплавів» строком на три роки. 

 

У Київському національному університеті будівництва і архітектури спеціалізована 

вчена рада Д 26.056.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.23.03 

«Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» та 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» 

строком на три роки. 

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована 

вчена рада Д 26.001.51 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.06 

«Інформаційні технології» та 05.13.22 «Управління проектами і програмами» строком на три 

роки. 
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У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 

спеціалізована вчена рада К 45.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 

05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво 

електронної техніки» строком на три роки. 

 

У Луцькому національному технічному університеті спеціалізована вчена рада                          

К 32.075.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 «Товарознавство 

непродовольчих товарів» строком на три роки. 

 

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій спеціалізована вчена рада К 35.874.02 з правом прийняття 

до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.13.22 

«Управління проектами і програмами» строком на три роки. 

 

У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького спеціалізована вчена рада К 18.053.02 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» строком на три роки. 

 

У Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем             

НАН України та МОН України спеціалізована вчена рада Д 26.171.03 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) технічних, біологічних та медичних наук за спеціальностями 05.13.09 «Медична 

та біологічна інформатика і кібернетика» (технічні) та 14.03.11 «Медична та біологічна 

інформатика і кібернетика» (біологічні та медичні) строком на три роки. 

 

У Національній металургійній академії України: 

спеціалізована вчена рада Д 08.084.02 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском», 05.16.01 «Металознавство 

та термічна обробка металів» та 05.16.04 «Ливарне виробництво» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 08.084.03 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.05.08 «Машини для металургійного виробництва» та 05.16.02 

«Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів» строком на три роки. 

 

У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада Д 26.062.07 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи 

та компоненти» строком на три роки. 

 

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 

спеціалізована вчена рада Д 64.050.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.13.03 «Системи та процеси керування» та 05.13.05 «Комп’ютерні 

системи та компоненти» строком на три роки. 
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У Національному технічному університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»: 

спеціалізована вчена рада Д 26.002.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.02.09 «Динаміка і міцність машин», 05.03.05 «Процеси та машини 

обробки тиском» та 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 26.002.07 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин» та 05.11.03 

«Гіроскопи та навігаційні системи» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада К 26.002.17 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» строком на три роки.  

 

У Національному транспортному університеті: 

спеціалізована вчена рада Д 26.059.02 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.11 «Автомобільні шляхи та 

аеродроми» та 05.23.17 «Будівельна механіка» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 64.059.03 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах», 05.05.03 «Двигуни та 

енергетичні установки», 05.22.02 «Автомобілі та трактори» та 05.22.20 «Експлуатація та 

ремонт засобів транспорту» строком на три роки. 

 

У Національному університеті водного господарства і природокористування 

спеціалізована вчена рада К 47.104.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 

05.23.01 «Будівельні конструкції» та 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» строком на 

три роки. 

 

У Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

спеціалізована вчена рада Д 38.060.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» та 05.13.22 «Управління 

проектами і програмами» строком на три роки. 

 

У Національному університеті «Львівська політехніка»: 

спеціалізована вчена рада Д 35.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.17.04 «Технологія продуктів органічного синтезу», 05.17.06 «Технологія 

полімерних і композиційних матеріалів» та 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-

мастильних матеріалів» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 35.052.09 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної промисловості» та 05.17.11 

«Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів» строком на три роки. 

 

У Національному університеті харчових технологій спеціалізована вчена рада Д 

26.058.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 03.00.20 

«Біотехнологія» та 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з 

гідробіонтів» строком на три роки. 
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У ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

спеціалізована вчена рада Д 64.827.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» 

строком на три роки. 

 

В Одеській державній академії технічного регулювання та якості спеціалізована вчена 

рада Д 41.113.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.01.02 

«Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» та 05.11.01 «Прилади та 

методи вимірювання механічних величин» строком на три роки. 

 

В Одеській національній академії харчових технологій: 

спеціалізована вчена рада Д 41.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та 

харчових концентратів», 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і 

комбікормів, олійних і луб’яних культур», 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» та 05.18.13 «Технологія консервованих і 

охолоджених харчових продуктів» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 41.088.02 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з 

гідробіонтів», 05.18.16 «Технологія харчової продукції» та 03.00.20 «Біотехнологія» строком 

на три роки. 

 

В Одеському національному політехнічному університеті спеціалізована вчена рада                   

Д 41.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 

«Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.13.07 

«Автоматизація процесів керування» строком на три роки. 

 

У Сумському державному університеті спеціалізована вчена рада К 55.051.03 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.02.09 «Динаміка та міцність 

машин» та 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати» строком на три роки. 

 

У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 

спеціалізована вчена рада К 58.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла» строком на три роки. 

 

В Українському державному університеті залізничного транспорту: 

спеціалізована вчена рада Д 64.820.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 64.820.04 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга 

поїздів» та 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» строком на три роки. 

 

У Харківському державному університеті харчування та торгівлі: 

спеціалізована вчена рада Д 64.088.01 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 
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спеціальностями 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних», 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів» та 05.18.16 «Технологія 

харчової продукції» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада К 64.088.03 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальностями 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та 

харчових концентратів» та 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених продуктів» 

строком на три роки. 

 

У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 

спеціалізована вчена рада Д 64.059.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 

спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.02 «Автомобілі та трактори» та 

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» строком на три роки. 

 

У Харківському національному університеті міського господарства імені                        

О. М. Бекетова спеціалізована вчена рада Д 64.089.03 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних 

наук за спеціальностями 05.01.04 «Ергономіка» та 05.22.01 «Транспортні системи» строком 

на три роки. 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
У ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України спеціалізована вчена рада                

Д 35.072.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських та біологічних наук за 

спеціальностями 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» (сільськогосподарські), 

06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» та 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» 

(біологічні та сільськогосподарські) строком на три роки. 

 

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН спеціалізована вчена 

рада Д 26.360.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за 

спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво», 06.01.09 «Рослинництво» та 06.01.13 

«Гербологія» строком на три роки. 

 

В Інституті овочівництва і баштанництва НААН спеціалізована вчена рада Д 

65.357.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 

06.01.05 «Селекція і насінництво» та 06.01.06 «Овочівництво» строком на три роки. 

 

В Інституті садівництва НААН спеціалізована вчена рада Д 27.375.01 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 «Плодівництво» 

строком на три роки. 

 

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України: 

спеціалізована вчена рада Д 26.004.02 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

сільськогосподарських та біологічних наук за спеціальностями 06.01.11 «Фітопатологія» 

(біологічні та сільськогосподарські) та 16.00.10 «Ентомологія» (сільськогосподарські) 

строком на три роки; 
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спеціалізована вчена рада Д 26.004.04 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика» 

та 06.01.04 «Агрохімія» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 26.004.05 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.02.01 «Розведення та селекція тварин», 

06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» та 06.02.04 «Технологія виробництва 

продуктів тваринництва» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 26.004.10 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво», 06.01.06 

«Овочівництво» та 06.01.09 «Рослинництво» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 26.004.21 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.01 «Загальне землеробство», 06.01.13 

«Гербологія» та 03.00.07 «Мікробіологія» строком на три роки. 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
У ДВНЗ «Запорізький національний університет» спеціалізована вчена рада Д 

17.051.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія 

України» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» 

строком на три роки. 

 

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» спеціалізована вчена рада Д 27.053.01 з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.07 «Історія науки й 

техніки» строком на три роки. 

 

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

спеціалізована вчена рада Д 20.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за 

спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.05 «Етнологія» строком на три роки. 

 

У ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» спеціалізована 

вчена рада К 29.053.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.02 

«Всесвітня історія» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни» строком на три роки. 

 

В Інституті історії України НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.235.01 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України», 

07.00.02 «Всесвітня історія» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни» строком на три роки. 

 

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

спеціалізована вчена рада Д 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «Історія України» строком на три роки. 
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У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена 

рада Д 64.051.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями 

07.00.01 «Історія України» та 07.00.02 «Всесвітня історія» строком на три роки. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 

спеціалізована вчена рада Д 73.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за 

спеціальностями 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія» та 07.00.06 

«Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» строком на три роки. 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
У ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: 

спеціалізована вчена рада Д 26.006.03 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» 

строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 26.006.06 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної 

діяльності)» строком на три роки; 

спеціалізована вчена рада Д 26.006.07 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями 08.00.10 «Статистика» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці» строком на три роки. 

 

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» спеціалізована вчена рада Д 

09.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на 

три роки. 

 

У Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» 

спеціалізована вчена рада К 26.853.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» строком 

на три роки. 

 

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара 

спеціалізована вчена рада Д 08.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» та 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» строком на три роки. 

 

У Донбаській державній машинобудівній академії спеціалізована вчена рада                          

Д 12.105.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 

«Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» 

строком на три роки. 
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У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса спеціалізована вчена 

рада Д 11.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.07 «Демографія, 

економіка праці, соціальна економіка і політика» строком на три роки. 

 

У Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України спеціалізована вчена рада К 35.860.02 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)» строком на три роки. 

 

У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада Д 26.062.02 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки. 

 

В Одеському національному економічному університеті спеціалізована вчена рада                    

Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 

«Економічна теорія та історія економічної думки» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» 

строком на три роки. 

 

У Сумському державному університеті спеціалізована вчена рада Д 55.051.01 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на три роки. 

 

В Українському державному університеті залізничного транспорту спеціалізована 

вчена рада Д 64.820.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на три роки. 

 

У Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті 

спеціалізована вчена рада Д 08.804.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 

«Гроші, фінанси і кредит» строком на три роки. 

 

У ДВНЗ «Запорізький національний університет» спеціалізована вчена рада                  

Д 17.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 

«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на 

три роки. 
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована 

вчена рада Д 26.001.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 

09.00.07 «Етика», 09.00.08 «Естетика» та 26.00.01 «Теорія та історія культури» строком на 

три роки. 

 

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена 

рада Д 64.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 

09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.04 «Філософська антропологія, 

філософія культури» та 09.00.05 «Історія філософії» строком на три роки. 

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
У Житомирському державному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена 

рада К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 «Теорія 

літератури» строком на три роки. 

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована 

вчена рада Д 26.001.19 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 

10.02.01 «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова», 10.02.14 «Класичні мови. Окремі 

індоєвропейські мови» та 10.02.15 «Загальне мовознавство» строком на три роки. 

 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена 

рада Д 35.051.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями 

10.01.01 «Українська література», 10.01.06 «Теорія літератури» та 10.01.07 

«Фольклористика» строком на три роки. 

 

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена 

рада К 64.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 

«Українська література» та 10.01.02 «Російська література» строком на три роки. 

 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
В Інституті географії НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.163.01 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) географічних наук за спеціальностями 11.00.02 «Економічна та 

соціальна географія» та 11.00.12 «Географічна картографія» строком на три роки. 

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
В Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького 

спеціалізована вчена рада Д 20.149.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за 

спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень» та 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право» строком на три роки. 

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована 

вчена рада Д 26.001.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 
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12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 

12.00.11 «Міжнародне право» строком на три роки. 

 

У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка                           

В. В. Сташиса НАПрН України спеціалізована вчена рада К 64.502.01 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право» строком на три роки. 

 

У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада К 26.062.16 з 

правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право» строком на три роки. 

 

У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого спеціалізована 

вчена рада Д 64.086.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.08 

«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 

«Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність» строком на три роки. 

 

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена 

рада К 64.051.31 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.02 «Конституційне 

право; муніципальне право» строком на три роки. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра 

Довженка спеціалізована вчена рада Д 56.146.01 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком 

на три роки. 

 

У Рівненському державному гуманітарному університеті спеціалізована вчена рада                   

Д 47.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 

«Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» строком на три роки. 

 

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена 

рада К 64.051.19 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія 

та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» строком на три роки. 

 

У Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка 

спеціалізована вчена рада Д 79.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за 

спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи 

здоров’я)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки. 
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МЕДИЧНІ НАУКИ 
У ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» спеціалізована 

вчена рада Д 64.566.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.15 

«Нервові хвороби», 14.01.16 «Психіатрія» та 14.01.17 «Наркологія» строком на три роки. 

 

У Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України спеціалізована 

вчена рада Д 17.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 

«Внутрішні хвороби», 14.01.10 «Педіатрія» та 14.01.11 «Кардіологія» строком на три роки. 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
У Національному фармацевтичному університеті МОЗ України спеціалізована вчена 

рада Д 64.605.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальностями 

15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» та 15.00.03 «Стандартизація та організація 

виробництва лікарських засобів» строком на три роки. 

 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ  

У Харківській державній зооветеринарній академії спеціалізована вчена рада К 

64.070.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата ветеринарних та сільськогосподарських наук за 

спеціальностями 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» та 16.00.06 «Гігієна 

тварин та ветеринарна санітарія» (ветеринарні та сільськогосподарські) строком на три роки. 

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 
У Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства 

культури України спеціалізована вчена рада К 26.103.02 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво» строком на три роки. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена 

рада Д 64.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальностями 

19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» та 19.00.04 «Медична психологія» строком 

на три роки. 

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізована 

вчена рада Д 76.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 

23.00.01 «Теорія та історія політичної науки», 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» та 

23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» строком на три 

роки. 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ 
У Харківській державній академії культури Міністерства культури України 

спеціалізована вчена рада Д 64.807.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з культурології та 

мистецтвознавства за спеціальностями 26.00.01 «Теорія та історія культури» та 26.00.04 

«Українська культура» строком на три роки. 
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CОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована 

вчена рада Д 26.001.34 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій за 

спеціальностями 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій», 27.00.04 «Теорія та 

історія журналістики», 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування» та 

27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології» строком на три роки. 

 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спеціалізована вчена 

рада К 35.051.24 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 

27.00.04 «Теорія та історія журналістики» строком на три роки. 

 

 

 

Директор департаменту атестації  

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                                   А. Г. Шевцов 

 


