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	господарством»
	Єлісєєва Людмила Володимирівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Лір Віктор Еріхович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Пустовойт Олег Валентинович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
	Д 35.154.01
	Колодійчук Ірина Анатоліївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені 	Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.02
	Копич Роман Іванович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.006.03
	Кизенко Олена Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.006.04
	Гернего Юлія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.006.06
	Калабухова Світлана Вікторівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.02
	Калінін Олександр Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Камишникова Евеліна Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.08
	Берідзе Тетяна Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Струтинська Ірина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Інститут економіки промисловості НАН України
	Д 11.151.01
	Азьмук Надія Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Князєв Святослав Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Хандій Олена Олексіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.03
	Нікітішин Андрій Олександрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.10
	Предун Костянтин Миронович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Чуприна Христина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Джинджоян Володимир Вергарович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Таратула Руслана Богданівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.01
	Коваленко Віктор Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Антонюк Наталія Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Миколаївський національний аграрний університет
	Д 38.806.01
	Бурляй Аліна Павлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Захарченко Олег Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України
	Д 26.870.01
	Василюк Марія Михайлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Шульга Світлана Володимирівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Згурська Оксана Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сидорук Борис Орестович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.350.02
	Здирко Наталія Григорівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Калівошко Олексій Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.02
	Ілляшенко Наталія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Кобєлєва Тетяна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.04
	Мельник Тетяна Степанівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Колещук Орест Ярославович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	Д 79.051.01
	Дергалюк Богдан Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Д 79.051.04
	Борщ Вікторія Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Капленко Галина Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Островська Наталія Степанівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Пінчук Аліна Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Шишкіна Олена Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
	Романко Ольга Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Войт Дмитро Сергійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Ткачук Галина Олександрівна, 08.00.04  «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Турленко Наталя Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Некрасова Любов Аркадіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Дименко Руслан Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Радченко Олександр Петрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	

Філіппов Володимир Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Поліський національний університет
	Д 14.083.02
	Гаража Олена Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Негода Юлія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Рубанов Павло Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.01
	Вітковський Юрій Петрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Лагодієнко Наталія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Орел Анна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Скрипник Світлана Валентинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.01
	Боровик Марина Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Моргачов Ілля Вікторович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Ховрак Інна Вікторівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.01
	Маршалок Тарас Ярославович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Мискін Юрій Ігоревич, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Гринько Павло Леонідович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.01
	Дибач Інна Леонідівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»

	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.05
	Сиволап Лариса Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Гурочкіна Вікторія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.02
	Буряк Євген Вікторович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.05
	Далевська Наталія Михайлівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Пелех Оксана Богданівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.02
	Прокопович Лада Валеріївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.01
	Мулярчук Євген Іванович, 09.00.07 «Етика»
	Д 26.161.02
	Кожем’якіна Оксана Миколаївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.27
	Сепетий Дмитро Петрович, 09.00.01 «Онтологія, гносеологія, феноменологія»
	Соболєвський Ярослав Андрійович, 09.00.05 «Історія філософії»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.08
	Форкош Сергій Михайлович, 09.00.09 «Філософія науки»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	Д 32.051.02
	Грозян Ніна Федорівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.05
	Палатовська Олена Володимирівна, 10.02.02 «Російська мова»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Шаф Ольга Вольтівна, 10.01.01 «Українська література»
	Шевченко Тетяна Миколаївна, 10.01.01 «Українська література», 10.01.06 «Теорія літератури»

	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Данилевська Оксана Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Мялковська Людмила Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.15
	Атаманчук Вікторія Петрівна, 10.01.01 «Українська література», 10.01.06 «Теорія літератури»
	Кузьменко Оксана Мирославівна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Супрун Володимир Миколайович, 10.01.01 «Українська література»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.03
	Бітківська Галина Володимирівна, 10.01.01 «Українська література», 10.01.06 «Теорія літератури»
	Бондарук Людмила Василівна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.26
	Стефанова Наталія Олександрівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство», 10.02.21» Структурна, прикладна та математична лінгвістика»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Піддубна Наталія Віталіївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Халіман Оксана Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.27
	Засєкін Сергій Васильович, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Крисанова Тетяна Анатоліївна, 10.02.04 «Германські мови»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Одеський державний екологічний університет
	Д 41.090.01
	Шевченко Ольга Григорівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Мандзюк Олег Андрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Медвідь Андрій Богданович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Веселов Микола Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Тернущак Михайло Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Приходько Андрій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»

	Д 08.727.04
	Коротюк Оксана Вікторівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Іванова Ганна Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, 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
	Клочко Альона Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Мовчан Роман Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Інститут економіко-правових досліджень НАН України
	Д 11.170.02
	Гарагонич Олександр Васильович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Гоцуляк Юрій Вікторович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Кофман Борис Якович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Ковалко Наталія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Кравцова Зоріна Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Кравченко Михайло Георгійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 26.001.05
	Каменський Дмитро Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Циганюк Юлія Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 26.001.10
	Бондар Ірина Вадимівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Костюченко Ярослав Миколайович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Попко Вадим Вікторович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Д 26.001.46
	Сайнецький Олег Павлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук 
 України
	Д 26.501.01
	Доронін Іван Михайлович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

	Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
	НАПрН України
	Д 26.500.01
	Гончаренко Олена Миколаївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.03
	Комірчий Павло Олексійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 26.007.04
	Андрусів Людмила Михайлівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Марчук Микола Іванович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Осауленко Андрій Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Національна академія Служби безпеки України
	СРД 26.706.02
	Ватраль Антоніна Володимирівна, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.01
	Манько Денис Григорович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.16
	Гулак Олена Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.03
	Вайцеховська Оксана Романівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Коміссаров Сергій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Мельниченко Богдана Богданівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Миколаєць Вікторія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сіделковський Олексій Леонович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Ганьба Олег Борисович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових учень»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Кравчук Мар’яна Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»

	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.04
	Блажівська Наталія Євгенівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.02
	Кармаліта Марія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 27.855.03
	Богатирьов Андрій Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Курбатова Ірина Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Михайлик Олександр Григорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Рогатинська Ніна Зіновіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Коваль Алла Анатоліївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Моргунов Олександр Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Д 64.700.02
	Добкіна Катерина Робертівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 64.700.03
	Маслова Наталія Григорівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Сазонов Василь Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Титаренко Олексій Олексійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Топчій Віталій Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.28
	Мельник Сергій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	СРД 26.007.02
	Ігнатюк Олег Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національна академія Служби безпеки України
	СРД 26.706.02
	Діміч Антоніна Валеріївна, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Марічев Валерій Єгорович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Громов Євген Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кільдеров Дмитро Едуардович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Коваль Мирослав Стефанович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Загородня Людмила Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Друшляк Марина Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Пліско Євген Юрійович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 
13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Рибалко Петро Федорович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.03
	Онищенко Наталія Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Романчук Ольга Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Садова Ірина Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Д 14.053.01
	Павелків Катерина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.09
	Меняйло Вікторія Іванівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Тимків Надія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Цюняк Оксана Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Савельчук Ірина Борисівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Алєксєєва Світлана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Аніщенко Вікторія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Балендр Андрій Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Бхіндер Наталія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шумовецька Світлана Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.19
	Войтовська Оксана Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.23
	Мога Микола Данилович, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.03
	Солошич Ірина Олександрівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Таможська Ірина Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної 
	освіти»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Житєньова Наталя Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Марчук Оксана Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Гафіяк Алла Мирославівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Леврінц Маріанна Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Пріма Дмитро Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Нагрибельний Ярослав Анатолійович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 
	педагогіки»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Буковинський державний медичний університет МОЗ України
	Д 76.600.02
	Білоус Тетяна Михайлівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
	Д 26.604.01
	Тимощук Оксана Василівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 
	НАМН України»
	Д 26.614.01
	Малиш Ніна Григорівна, 14.02.02 «Епідеміологія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»
	Д 64.607.01
	Бець Ірина Григорівна, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Дибкалюк Сергій Віталійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Стауде Володимир Анатолійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Дєньга Анастасія Едуардівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Мітченко Микола Вікторович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Габрієлян Артур Володимирович, 14.01.08 «Трасплантологія та штучні органи»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
	Кравець Ольга Вікторівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Матолінець Наталія Василівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.600.01
	Трибушний Олег Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»

	Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 20.601.01
	Проць Галина Богданівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Горячий Олексій Володимирович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.05
	Нестерак Роксолана Вікторівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.01
	Кальбус Олександр Іванович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Д 26.613.02
	Манжула Людмила Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Стрелко Галина Володимирівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.05
	Панченко Юлія Олександрівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Д 26.613.08
	Подпрятов Сергій Сергійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.05
	Коваль Ольга Іванівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Бондар Олександр Вадимович, 14.01.07 «Онкологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.02
	Дубівська Світлана Станіславівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Драпак Ірина Володимирівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Кисличенко Олександра Анатоліївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Кузнєцова Вікторія Юріївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Сидора Наталя Вячеславівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	Д 35.826.03
	Еверт Віктор Вікторович, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.03
	Кладницька Лариса Володимирівна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
	Мазуркевич Тетяна Анатоліївна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

	Д 26.004.14
	Журенко Олена Василівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Масюк Дмитро Миколайович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.02
	Громченко Валерій Васильович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Кюнцлі Романа Василівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Новакович Мирослава Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.04
	Акімова Наталія Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Примачок Людмила Леонтіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.04
	Гуляс Інеса Антонівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Губенко Олександр Володимирович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Маслюк Андрій Миколайович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Раєвська Яна Миколаївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
	Д 26.453.02
	Мушкевич Мирослава Іванівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.23
	Чухрій Інна Володимирівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Національний університет «Острозька академія»
	Д 48.125.03
	Балашов Едуард Михайлович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Карпенко Євген Володимирович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.852.22
	Широбоков Юрій Миколайович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Д 64.852.23
	Миронець Сергій Миколайович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Цимбал Світлана Володимирівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.04
	Бойко-Бузиль Юлія Юріївна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.15
	Міхно Надія Костянтинівна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Д 11.051.13
	Бусленко Василь Володимирович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.22
	Вінникова Наталія Анатоліївна , 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Костенко Андріана Миколаївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Терещук Віталій Іванович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
	Д 35.829.01
	Чеховська Любов Ярославівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Караулова Світлана Іванівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Д 26.829.02
	Асаулюк Інна Олексіївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»

	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Сивак Тетяна Володимирівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Д 26.810.02
	Євсюкова Оксана Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Бондаренко Андрій Ігоревич, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Кравчук Олег Вікторович , 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та 
	охорони громадського порядку»
	Торічний Вадим Олександрович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Котковський Володимир Романович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Хлистун Олена Сергіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.02
	Грабар Наталя Григорівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство» 
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