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(за видами економічної діяльності)»
	Єршова Наталя Юріївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
	Д 26.883.01
	Боярко Ірина Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.03
	Євтушенко Наталя Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Маслій Наталя Дмитрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сосновська Ольга Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Донбаська державна машинобудівна академія
	Д 12.105.03
	Долозіна Ірина Леонідівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Д 11.051.03
	Біль Марʼяна Михайлівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Ніконенко Уляна Михайлівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Панченко Володимир Григорович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Інститут економіки промисловості НАН України
	Д 11.151.01
	Григорак Марія Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Сидорчук Ористлава Григорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.03
	Зеленський Костянтин Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Пруненко Дмитро Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Приятельчук Олена Анатоліївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
	

Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Кононова Ірина Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Тарасенко Денис Леонідович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Грещук Галина Ігорівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Прокіп Андріан Володимирович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.01
	Раделицький Юрій Орестович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Трут Ольга Олексіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Національний інститут стратегічних досліджень
	Д 26.718.01
	Гудзовата Оксана Олегівна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Патика Наталія Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Петриченко Олександр Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Ярмоленко Юлія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Жук Лілія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Тимошенко Микола Михайлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.01
	Слатвінська Марина Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 41.055.03
	Артюх Оксана Валентинівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Літвінов Олександр Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	

Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Танащук Катерина Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Чукурна Олена Павлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Квілінський Олексій Станіславович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
	Д 52.051.06
	Жученко Андрій Михайлович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Панасюк Валентина Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Переверзєва Анна Василівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Франів Ігор Андрійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
	Д 58.052.05
	Крамар Ірина Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.05
	Корінь Мирослава Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Панченко Наталія Георгіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Дробязко Світлана Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Семенець Аліна Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.02
	Дорофєєв Олександр Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.05
	Поліщук Ірина Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Климчук Альона Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Чернігівський національний технологічний університет
	Д 79.051.04
	Момот Олександр Михайлович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Ткаленко Світлана Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.11
	Дойчик Максим Вікторович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Інститут вищої освіти НАПН України
	Д 26.456.01
	Слюсар Вадим Миколайович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
	Говорун Сергій Миколайович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Рубський Вячеслав Миколайович, 09.00.11 «Релігієзнавство», 09.00.14 «Богослов'я»
	Соколовський Олег Леонідович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
	Д 26.172.01
	Даниленко Людмила Іванівна, 10.02.03 «Слов'янські мови»
	Чернцова Олена Вадимівна, 10.02.02 «Російська мова»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.19
	Серебрянська Ірина Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Волков Андрій Ігорович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання 
	природних ресурсів»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Головко Катерина Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Браславський Руслан Георгійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Дорошенко Дмитро Петрович, 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
	Новосад Юрій Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.236.03
	Булкат Марина Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Подоляка Сергій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Шамрай В’ячеслав Вікторович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Д 26.001.05
	Шевчишен Артем Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 26.001.10
	Капіца Юрій Михайлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Цірат Ганна Віталіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
	Бровко Наталія Іванівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Швець Дмитро Володимирович, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Д 26.007.04
	Берестова Ірина Еріївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право», 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Чернеженко Олена Миколаївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Баїк Оксана Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Мота Андрій Федорович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Софінська Ірина Дмитрівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Орловський Руслан Семенович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 64.086.02
	Пайда Юрій Юрійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових учень», 12.00.12 «Філософія права»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 41.884.04
	Карелін Владислав Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Маріц Дарія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Щокін Ростислав Георгійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Драган Олена Василівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Музичук Катерина Сергіївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Хитра Олександра Леонтіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Косиця Ольга Олексіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Нестор Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Кириченко Юлія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Коломоєць Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Кондратенко Віталій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Покатаєв Павло Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Швець Віктор Дмитрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 64.700.03
	Гладкова Євгенія Олексіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Шульга Андрій Михайлович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
Національна  академія Служби безпеки України
СРД 26.706.02
Благодарний Андрій  Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
Національна  академія Служби безпеки України
СРД 26.706.02	
Манжул Ірина  Вікторівна, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Андрощук Ігор Петрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Каплінський Василь Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Галів Микола Дмитрович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	

Інститут педагогіки НАПН України
	Д 26.452.05
	Удовиченко Ірина Віталіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.06
	Мосьпан Наталя Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.01
	Бордюг Наталія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Любарець Владислава Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Титова Наталія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Толочко Світлана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Скальскі Даріуш Владислав, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.06
	Кабанець Марина Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Шапаренко Христина Андріївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Кохановська Олена Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Рябуха Іван Михайлович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Д 58.053.03
	Бучківська Галина Вікентіївна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Стинська Вікторія Володимирівна, 13.00.05  «Соціальна педагогіка»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Тур Оксана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Херсонський державний університет
	Д 67.051.03
	Субота Лариса Андріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)», 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Бондар Тамара Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Зорій Ярослав Богданович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Новикова Ніна Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Кононова Марина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Солтик Олександр Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Воровка Маргарита Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.02
	Дмітрієв Микола Олександрович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Марченко Алла Володимирівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Гапонов Костянтин Дмитрович, 14.01.17 «Наркологія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка   
 НАМН України»
	Д 64.607.01
	Скіданов Артем Геннадійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Фурдичко Анастасія Іванівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я 
	України»
	Д 26.852.16
	Олійник Оксана Петрівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. 
	Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Джус Марта Борисівна, 14.01.12 «Ревматологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.04
	Ідашкіна Наталя Георгіївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Самура Борис Борисович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.02
	Лисенко Болеслав Михайлович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Прудніков Павло Михайлович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
	Ткачук Ірина Михайлівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.02
	Антонів Альона Андріївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Кнігавко Олександр Володимирович, 14.01.06 «Урологія»
	Д 64.600.03
	Мирошниченко Михайло Сергійович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Д 64.600.06
	Шипко Андрій Федорович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Іванченко Дмитро Григорович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Кухтенко Олександр Сергійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Ткаченко Наталя Олександрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.04
	Убогов Сергій Геннадійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.07
	Чупріна Наталія Владиславівна, 17.00.07 «Дизайн»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Безугла Руслана Іванівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Прищенко Світлана Валеріївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України
	Д 26.005.02
	П’ятницька-Поздняков Ірина Станіславівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Гнатишин Оксана Євстафіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.03
	Вдовіченко Оксана Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Матохнюк Людмила Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Антоненко Тетяна Леонардівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Павелків Віталій Романович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Яцина Олена Федорівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Черних Лариса Анатоліївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Шевченко Росіна Петрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут соціології НАН України
	Д 26.229.01
	Малиш Ліна Олександрівна, 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»
	Скокова Людмила Георгіївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.02
	Гордієнко Наталія Миколаївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Муц Луай Файсал, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ряховська Юлія Юріївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Зелінський Сергій Едуардович, 25.00.03 «Державна служба»
	Д 26.810.02
	Приліпко Сергій Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Акімова Людмила Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Вилгін Євген Аркадійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Дяченко Олексій Петрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Мартишин Денис Сергійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Д 38.053.03
	Нонік Валерій Вікторович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
Національна  академія Державної  прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.04	
Магась Геннадій  Анатолійович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку»
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Збанацька Оксана Миколаївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
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