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	Рєзнік Дмитро Володимирович, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
	Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 
	архітектури»
	Д 08.085.01
	Мамонтов Олександр Вікторович, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
	Д 08.085.02
	Ключник Сергій Владиславович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
	Д 26.880.01
	Денисенко Інна Юріївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Шмарін Сергій Левович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Державний університет інфраструктури та технологій
	К 26.820.01
	Федосов-Ніконов Дмитро Вячеславович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга 
	поїздів»
	Щербина Юрій Володимирович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.05
	Арделян Вікторія Віталіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Золотухіна Оксана Анатоліївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Дніпровський державний технічний університет
	К 09.091.02
	Мунтян Лілія Яківна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

	Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
 імені академіка В. Лазаряна
	Д 08.820.02
	Гревцов Сергій Веніамінович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Донбаська державна машинобудівна академія
	Д 12.105.01
	Гаврильченко Євген Юрійович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	Косілов Максим Сергійович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	Шевцов Сергій Олександрович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	Житомирський державний технологічний університет
	К 14.052.02
	Бойко Ігор Андрійович, 05.03.01 «Пpоцеси механічної обpобки, веpстати та інстpументи»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.03
	Пашковський Богдан Васильович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Чуйко Мирослава Михайлівна, 05.11.13 «Пpилади і методи контpолю та визначення 
	складу речовин»
	Яремак Ірина Ігорівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Д 20.052.05
	Юрас Юлія Ігорівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
	Д 08.188.01
	Новіков Леонід Андрійович, 05.26.01 «Охоpона пpаці»
	Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
	Д 26.182.01
	Шваб Сергій Леонідович, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»
	Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
	Д 64.245.01
	Зозуля Едуард Володимирович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Комір Антон Ігорович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
	Д 26.230.01
	Матвійчук Олександр Олександрович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Панасюк Тетяна Сергіївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
	Д 64.180.02
	Бабаєв Артем Іванович, 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»
	Бахмутська Юлія Олегівна, 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»
	Інститут продовольчих ресурсів НААН
	К 26.378.01
	Процан Наталія Вікторівна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів 
	бродіння»
	Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
	Д 26.255.01
	Василенко Владислав Михайлович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Горборуков Вячеслав Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Горда Сергій Євгенійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Жуковський Віктор Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Інститут фізики гірничих процесів НАН України
	Д 11.184.02
	Виноградов Юрій Олексійович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
 
 Державний університет інфраструктури та технологій
	К 26.110.01
	Шапран Юлія Євгенівна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.02
	Данилюк Інна Петрівна, 05.18.16 «Технологія хаpчової продукції»
	Демченко Валентина Олександрівна, 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих 
	товарів»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.01
	Гончаренко Тетяна Андріївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Миронов Олексій Вадимович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.056.04
	Тонкачеєв Віталій Геннадійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Д 26.056.06
	Болгарова Наталя Миколаївна, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
	Вірченко Сергій Геннадійович, 05.01.01 «Пpикладна геометpія, інженерна графіка»
	Данієлян Анаіт Єрвандівна, 05.01.03 «Технічна естетика»
	Смирний Дмитро Вагіфович, 05.01.03 «Технічна естетика»
	Д 26.056.09
	Атаманенко Юлія Юріївна, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Горковчук Денис Вікторович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Ємець Олег Анатолійович, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
	Куцина Ірина Анатоліївна, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»
	Максимова Юлія Сергіївна, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»
	Стрілець Валентина Станіславівна, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Тарасюк Володимир Петрович, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.09
	Пасічна Майя Володимирівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Сидорова Ніка Миколаївна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	К 45.052.05
	Бондар Марина Олександрівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Сагдєєва Ольга Анісівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	К 35.874.01
	Пархоменко Володимир-Петро Олегович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Фещук Юрій Леонідович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Харишин Дем’ян Васильович, 21.06.02 «Пожежна безпека»


	Льотна академія Національного авіаційного університету
	К 23.144.01
	Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Мажаров Володимир Сергійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.02
	Бондаренко Сергій Валерійович, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	Макеєва Ганна Сергіївна, 05.03.05 «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	Солоненко Людмила Ігорівна, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»
	Д 08.084.03
	Шуваєв Сергій Павлович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Д 08.084.05
	Кушнарьова Тетяна Олександрівна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-
	мастильних матеріалів»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.05
	Кочіна Марія Вікторівна, 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.01
	Мартінес Бастіда Хуан Пабло (громадянин Мексиканських Сполучених Штатів), 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Федосєєва Аліна Олександрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 64.062.04
	Мельничук Петро Іванович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування 
	літальних апаратів»
	Д 64.062.07
	Вонсович Максим Андрійович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Національний науковий центр «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і 
	торгівлі України
	Д 64.827.01
	Подколзіна Олена Миколаївна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
	Д 64.845.01
	Батраков Олексій Борисович, 01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»
	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.02
	Літвінов Юрій Ігоревич, 05.15.03 «Відкpита pозpобка pодовищ коpисних копалин»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.03
	Вороніна Олена Володимирівна, 05.17.03 «Технічна електpохімія»
	Повшук Василь Володимирович, 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних 
	матеpіалів»
	Д 64.050.07
	Голоскокова Анна Олександрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Нікульченко Артем Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»


	Д 64.050.11
	Михайлова Ірина Олександрівна, 05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»
	Д 64.050.13
	Шевцов Вадим Михайлович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Д 64.050.14
	Волосніков Сергій Олександрович, 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
	Димко Єгор Павлович, 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
	Ілляшенко Олег Олександрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Перепелицин Артем Євгенович (громадянин Російської Федерації), 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	К 64.050.06
	Діхтярук Ігор Віталійович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Федосеєнко Олена Миколаївна, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.01
	Маслєй Володимир Микитович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
	Д 26.002.03
	Зражевська Наталія Григорівна, 01.05.04 «Системний аналіз і теорія оптимальних 
	pішень»
	Д 26.002.05
	Гайдай Сергій Сергійович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
	Д 26.002.08
	Суховій Ніна Олегівна, 05.27.01 «Твеpдотільна електpоніка»
	Д 26.002.09
	Капустянський Андрій Олександрович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Д 26.002.12
	Аболіхіна Олена Вікторівна, 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка металів»
	Д 26.002.13
	Макарчук Оксана Володимирівна, 05.17.21 «Технологія водоочищення»
	Д 26.002.18
	Поздняков Дмитро Вікторович, 05.11.07 «Оптичні пpилади та системи»
	Д 26.002.19
	Вінниченко Ірина Леонідівна, 05.09.12 «Напівпpовідникові пеpетвоpювачі електpоенеpгії»
	Д 26.002.28
	Покиньброда Тетяна Ярославівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.01
	Молчанова Віра Сергіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Третиниченко Юрій Олександрович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Д 26.059.02
	Глазунов Сергій Миколайович, 05.23.17 «Будівельна механіка»
	Шуляк Іван Станіславович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.05
	Гладкова Ольга Миколаївна, 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»
	Гураль Ірина Володимирівна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 35.052.06
	Возняк Андрій Геннадійович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
	Д 35.052.10
	Бак Роман Іванович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Пиріг Юлія Володимирівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Д 35.052.21
	Матвіїв Роман Олегович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	Юзевич Лариса Володимирівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне
	забезпечення»
	Національний університет «Одеська морська академія»
	Д 41.106.01
	Мазур Оксана Миколаївна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Омельченко Тарас Юрійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Сікірін Володимир Євгенович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Харченко Роман Юрійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	К 26.004.22
	Деркач Андрій Васильович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 
	мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Жадан Сергій Олександрович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
	Д 38.060.02
	Мунесан Мохаммад Ібрагім (громадянин Ірану), 05.08.03 «Конструювання та будування суден»
	Національний університет цивільного захисту України 
	Д 64.707.04
	Матухно Василь Васильович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.01
	Кос Желько , 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Пашинський Микола Вікторович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Совгира Василиса Василівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Д 41.085.03
	Нікіфоров Олексій Леонідович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
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	Могілатенко Андрій Станіславович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Розломій Інна Олександрівна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Тарасенко Ярослав Володимирович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.05
	Оженко Євген Михайлович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації  імені Героїв Крут
СРД 26.710.01
	Погребняк  Людмила Михайлівна, 05.13.06  «Інформаційні технології»
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	Онищенко  Володимир Анатолійович, 20.02.14  «Озброєння  і військова  техніка»
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Національний  технічний університет  «Харківський політехнічний  інститут»
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	історичні дисципліни»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.01
	Балухтіна Олена Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»
	Качан Юлія Вікторівна, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Каран Дмитро Борисович, 07.00.01 «Історія України»
	Ніколайчук Дмитрій Олександрович, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН 
	України
	Д 35.222.01
	Аблаєва Ульвіє Османівна, 07.00.05 «Етнологія»
	Погоральський Ярослав Володимирович, 07.00.04 «Археологія»
	Росіцький Петро Станіславович, 07.00.01 «Історія України»
	Соловей Віталій Олександрович, 07.00.01 «Історія України»
	Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
	Д 71.053.01
	Покалюк Вадим Вікторович, 07.00.01 «Історія України»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.01
	Клочак Олег Зіновійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Макаревич Антоніна Сергіївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Приймак Вікторія Павлівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.12
	Ганусин Олена Богданівна, 07.00.01 «Історія України»
	Книгиницька Оксана Василівна, 07.00.01 «Історія України»
	Тичка Ганна-Меланія Ігорівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
	К 38.134.01
	Мороз Ніна Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»
	Усиков Олександр Олександрович, 07.00.01 «Історія України»
	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства 
	оборони України та Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.25
	Гулима Олександр Петрович, 20.02.22 «Військова історія»
	Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
	Д 26.373.01
	Ничкалюк Віталій Григорович, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Овчаренко Юлія Сергіївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.02
	Гуменюк Вікторія Вікторівна, 07.00.01 «Історія України»
	Мочернюк Ярослава Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»
	Ралко Роман Сергійович, 07.00.01 «Історія України»
	Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
	К 79.053.01
	Шаповаленко Євгеній Юрійович, 07.00.01 «Історія України»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.04
	Мартинів Юрій Ігорович, 07.00.01 «Історія України»
	Тимків Іван Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.10
	Боженко Анастасія Олегівна, 07.00.01 «Історія України»
	Уллах Павло Ехсанович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та 
	культури
	К 26.252.01
	Марченко Ірина Ярополківна, 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам'яткознавство»
	Ясинецька Олена Андріївна, 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам'яткознавство»
	
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.01
	Зозуля Надія Миколаївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.06
	Нащочин Оксана Миколаївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.02
	Мельник Ірина В’ячеславівна, 07.00.01 «Історія України»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	Д 26.130.01
	Вінтсі Жое Розвельт Ідрісса, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Сугак Тетяна Олександрівна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
	Д 44.877.01
	Кравченко Тетяна Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Устьян Олександр Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	
Воєнно-дипломатична академія  імені  Євгенія Березняка
СРК 26.716.02
Врублевська  Оксана Анатоліївна, 21.08.01  «Іноземні держави та  їхні  потенціали»

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 
	України»
	Д 26.256.01
	Бойко Володимир Володимирович, 08.00.06 «Економіка природокористування та 
	охорони навколишнього середовища»
	Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
	Д 26.239.02
	Свиденко Андрій Володимирович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та 
	інформаційні технології в економіці»
	Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
	Д 35.154.01
	Бабій Григорій Ярославович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Ткаченко Олександр Олександрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і 
	регіональна економіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.02
	Ковбаса Владислав Андрійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Любачівська Роксоляна Зіновіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Д 26.006.03
	Кирилюк Володимир Вікторович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Д 26.006.04
	Домінова Інна Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Калашник Іванна Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Пархета Людмила Віталіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Стрільчук Юлія Ігорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Стукан Ірина Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.006.07
	Бабич Тетяна Юріївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології 
	в економіці»
	Д 26.006.08
	Лебега Ольга Валеріївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Юрків Надія Миколаївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
	Д 09.052.01
	Вишневська Катерина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Голівер Владислав Павлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.02
	Мутерко Ганна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Яковчук Анастасія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та 
	архітектури»
	К 08.085.04
	Котко Ольга Костянтинівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	К 61.051.02
	Бутусов Олександр Дмитрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	Д 08.804.01
	Крючок Сергій Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.03
	Сидоренко Катерина Вікторівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	К 08.051.17
	Валуйський Іван Анатолійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	
 Донбаська державна машинобудівна академія
	Д 12.105.03
	Рагуліна Надія Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Уракін Максим Геннадійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.06
	Савка Юлія Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Інститут агроекології і природокористування НААН України
	Д 26.371.02
	Васільцова Олена Володимирівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та 
	охорони навколишнього середовища»
	Ігнацевич Сергій Петрович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Інститут економіки промисловості НАН України
	Д 11.151.01
	Іваненко Лілія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Колєдіна Катерина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.02
	Ключка Сергій Сергійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Шабельник Людмила Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	К 26.891.01
	Ігнатенко Тетяна Сергіївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка
	 і політика»
	Мазуров Сергій Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
	Д 41.177.01
	Жусь Оксана Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Козловцева Валентина Анатоліївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та 
	охорони навколишнього середовища»
	Нікола Світлана Олегівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Попик Олег Володимирович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Тютюнник Ганна Олексіївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Д 41.177.02
	Бондаренко Олена Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кукош Максим Сергійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Метіль Тетяна Костянтинівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Науменко Жанна Георгіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.01
	Костюк Богдан Володимирович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
	видами економічної діяльності)»
	Мисюк Вікторія Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
	видами економічної діяльності)»
	Проценко Ярослав Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
	(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.055.03
	Гарбар Євгеній Сергійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Думікян Артур Камоєвич, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Салайчук Олександр Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Самошкіна Ольга Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	К 26.055.05
	Журба Олександр Миколайович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.03
	Цифра Тетяна Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Шкуропат Олександр Григорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Синковець Наталія Іванівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.001.12
	Демяненко Катерина Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Ерастов Василь Ігорович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Капущак Валентин Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Касьяновський Євген Владиславович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кулько-Лабинцева Інна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	К 45.052.02
	Придатько Елла Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Пряхіна Катерина Андріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»

	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 35.725.04
	Охримович Мар’яна Михайлівна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Шинкар Світлана Миколаївна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Рижок Зоряна Русланівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.01
	Зіньцьо Юлія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
Теслюк Софія Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 35.860.02
	Журавель Юлія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Заверуха Микола Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Олексин Соломія Мирославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Мукачівський державний університет
	К 62.147.01
	Кучінка Тетяна Василівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
	Д 64.251.01
	Колодяжна Тетяна Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України
	Д 26.870.01
	Гороховець Юлія Анатоліївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Дейна Антон Юрійович, 08.00.10 «Статистика»
	Нечипорук Наталія Віталіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Крушельницький Микола Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління 
	національним господарством»
	Олійник Андрій Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Цьвок Данило Романович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»

	Д 26.350.02
	Гудзь Генріх Олександрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Наберухін Вячеслав Аркадійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Стецюк Людмила Сергіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.01
	Куваєва Тетяна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.23
	Покровська Наталія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Кащишин Василь Мирославович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Лакіза Вікторія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Мирощенко Наталія Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Стельмах Христина Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тарнавський Михайло Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Григорʼєв Сергій Олегович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Дзядикевич (Голомша) Ольга Ярославівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Луцій Калина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Мільман Леонід Михайлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Трокоз Юрій Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.004.20
	Деркульський Роман Юрійович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Жулканич Віктор Олександрович, 08.00.06 «Економіка природокористування та 
	охорони навколишнього середовища»
	Кірова Марина Олександрівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Краснолуцький Олександр Васильович, 08.00.06 «Економіка природокористування та 
	охорони навколишнього середовища»
	Мельник Денис Миколайович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Харитоненко Роман Андрійович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони
	 навколишнього середовища»
	Цвях Олег Миколайович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	К 26.004.17
	Рябенко Леся Михайлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Бурцев Олександр Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна
	економіка»
	Попадюк Олена Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Салюк-Кравченко Олександр Олексійович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.01
	Великсар Тетяна Ігорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Шатненко Катерина Олегівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Д 41.055.03
	Авдієнко Яна Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Зіньковська Дарʼя Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Аннаєв Батир Сейдуллаєвич, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Нейков Сергій Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Петрова Лаура Саламівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Солдаткіна Анна Віталіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
	Драбик Оксана Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Дуда Галина Богданівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Меглей Віктор Іванович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Фень Катерина Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Аль Ширафі Мохаммед Авад, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Мельник Марія Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Олійник Аліна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Голобородько Ярослав Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Попиченко Денис Андрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.01
	Доценко Вікторія Юріївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка 
	і політика»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Койло Вікторія Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.07
	Малевич Назар Юрійович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Таврійський державний агротехнологічний університет
	К 18.819.03
	Кочетков Юрій Олексійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Мартинова Лілія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.01
	Галапуп Лілія Олегівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Онищук Вікторія Олегівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Остапчук Вікторія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 58.082.03
	Марчишин Назар Ярославович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Романишин Ольга Василівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.05
	Бабарицький Олександр Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Хлєбнікова Інна Ібрагимівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Шевчук Юлія Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	

 Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Калєнік Ксенія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.01
	Баланович Анна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Зосімова Анастасія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Тимошенко Карина Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 64.055.02
	Алєйнікова Наталія Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Лесик Віталій Олексійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Марачевська Анастасія Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.02
	Липовий Дмитро Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Ліщинський Михайло Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.25
	Таран Антон Юрійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
	Водовозов Євгеній Наумович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Гой Василь Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.05
	Бабіна Олена Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Бочкарьов Денис Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Житченко Ганна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Принько Марʼяна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Юрченко Аліна Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Абдуллаєва Анастасія Євгеніївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Піщик Олександр Володимирович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна 
	економіка і політика»
	Центральноукраїнський національний технічний університет
	К 23.073.03
	Набулсі Хусейн , 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Царенко Ілона Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.05
	Гріднєв Микола Анатолійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Чернігівський національний технологічний університет
	Д 79.051.04
	Бродовська Ілона Валентинівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Жураківський Євген Станіславович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Рябий Ростислав Алікович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Слободяник Іван Леонідович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Шепелєв Сергій Сергійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	К 14.053.02
	Демір Гьокхан (Громадянин Туреччини), 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
	Д 26.161.03
	Шепетяк Оксана Тарасівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.16
	Чжан Сінь (громадянка КНР), 09.00.10 «Філософія освіти»
	К 26.053.13
	Абдрахманова Міра Жуматівна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Ворожейкін Євген Петрович, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.02
	Врублевська Тетяна Василівна, 10.02.01 «Українська мова»
	К 20.051.13
	Обихвіст Марія Сергіївна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Юрчак Галина Михайлівна, 10.01.01 «Українська література»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	К 41.053.05
	Власенко Інна Василівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	
Коротка Ірина Миколаївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Огієнко Катерина Олександрівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Піскунов Олександр Вікторович, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Роман Вікторія Володимирівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Сулейманова Яніна Олегівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	К 08.051.05
	Маркова Ольга Іванівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Панченко Володимир Аркадійович, 10.02.02 «Російська мова»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	К 11.051.14
	Важеніна Олена Григорівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Доценко Марія Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Ігнатенко Дарина Євгенівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Мєр’ємова Юлія Володимирівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Онатій Анастасія Віталіївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Кравчук Ольга Василівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.01
	Волковічер Тетяна Михайлівна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Ставицька Ярина Віталіївна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Цар Іванна Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний лінгвістичний університет
	Д 26.054.02
	Бобчинець Любов Іванівна, 10.02.05 «Романські мови»
	Бруско Ганна Антонівна, 10.02.05 «Романські мови»
	Журкова Ольга Леонідівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Куранда Віталіна Валентинівна, 10.02.05 «Романські мови»
	Миронова Наталя Володимирівна, 10.02.05 «Романські мови»
	Д 26.054.04
	Лавренчук Ярослав Юрійович, 10.02.04 «Германські мови»
	Онищак Галина Василівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	К 26.054.06
	Ніколаєнко Світлана Володимирівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Галян Оксана Віталіївна, 10.02.05 «Романські мови»
	Павліченко Лариса Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Д 26.001.19
	Пономарьова Оксана Андріївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»
	Синєгуб Ярослава Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	
26.001.50
	Каціон Ірина Олександрівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних 
	народів Америки та Австралії»
	Мазніченко Ольга Ігорівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 
	Америки та Австралії»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.03
	Журавська Оксана Валеріївна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Сидоренко Леся Іванівна, 10.01.01 «Українська література»
	Цепкало Тетяна Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»
	К 26.133.08
	Миклаш Леся Теодорівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Чумак Людмила Миколаївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.13
	Войтків Олег Михайлович, 10.01.01 «Українська література»
	Міллер Олеся Романівна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Шостак Ольга Олександрівна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Міжнародний гуманітарний університет
	К 41.136.02
	Кодубовська Оксана Олександрівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	К 26.053.22
	Боровська Олена Миколаївна, 10.01.02 «Російська література»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Глущенко Олена Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Набок Анна Іванівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Ткаченко Юлія Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Щербак Олена Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.02
	Шоля Іванна Станіславівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	К 58.053.02
	Горішна Галина Михайлівна, 10.01.01 «Українська література»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.05
	Лелюк Олена Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Леонтьєва Олена Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Невська Юлія Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.27
	Вотінова Дар’я Олексіївна, 10.02.16 «Перекладознавство»
	Гулієва Діна Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Кабірі Магда Хуссейн, 10.02.04 «Германські мови»
	Кайсіна Дар’я Михайлівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Тарасова Світлана Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Шевченко Вікторія Миколаївна, 10.02.04 «Германські мови»
	К 64.051.07
	Желновач Аліна Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»
	Херсонський державний університет
	К 67.051.05
	Гайданка Діана Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Приходько Інна Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Шугаєв Андрій Володимирович, 10.02.04 «Германські мови»
	Шуляк Ірина Михайлівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.07
	Батринчук Зоряна Романівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Гайденко Юлія Олексіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Корягіна Альона Юріївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Прокойченко Анастасія Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	К 76.051.11
	Вільчанська Юлія Юріївна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Никифорук Тетяна Мирославівна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	К 38.053.04
	Семчишин Дмитро Володимирович, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Чуб Вікторія Павлівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Бєліков Владислав Олександрович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Гринюк Діана Юріївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Денисик Богдан Григорович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Джаман Ярослав Васильович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Дьякова Євгенія Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Патиченко Оксана Миколаївна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Степанець Інна Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Одеський державний екологічний університет
	К 41.090.02
	Гусєва Катерина Дмитрівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне 
	використання природних ресурсів»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.23
	Кравченко Катерина Олександрівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Чуєв Олексій Сергійович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Академія адвокатури України
	К 26.122.01
	Балацька Ольга Романівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Боровик Андрій Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Шапула Віталія Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	К 26.889.02
	Дутчак Світлана Рафаїлівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Лопащук Дмитро Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Олійник Владислав Петрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	К 26.130.03
	Гуркова Аліна Вячеславівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	К 26.006.09
	Вернигора Віталій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Вінницький Олександр Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Галунько Андрій Валентинович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Вашкович Вікторія Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Гербут Вікторія Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Гринь Андрій Анатолійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Казакова Людмила Олександрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Куцин Яна Миколаївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Качур Ігор Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Рядінський Єгор Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Самусь Євген Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Донецький юридичний інститут МВС України
	К 11.737.01
	Ковальова Ілона Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Приходько Андрій Андрійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	К 11.737.02
	Полтавець Андрій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Прудник Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Гусєва Євгенія Ігорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Поліщук Яна Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Сущенко Дмитро Валерійович, 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
	Красій Марія Омелянівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Одосій Ольга Юріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Пєнязькова Ольга Олександрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Романишин Олена Романівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.236.03
	Андрієвська Олена Владиславівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне 
	право»
	Борисова Катерина Сергіївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Горобець Наталія Григорівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Неколяк Роман Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Півторак Галина Федорівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Інститут економіко-правових досліджень НАН України
	Д 11.170.02
	Загородня Наталя В’ячеславівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Трегуб Олександр Андрійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Чорна Юлія Вікторівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Чубар Тетяна Миколаївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Панькова Зоряна Леонідівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Торяник Олег Юрійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Барікова Анна Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Мельник Алла Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Рибак Катерина Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»

	Д 26.001.06
	Богуш Марина Костянтинівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Вербицька Анастасія Олегівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Новіков Денис Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Ціленко Валерій Анатолійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Щербина Богдан Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Д 26.001.10
	Лазаренко Микола Миколайович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне
	 право; міжнародне приватне право»
	Маник Альона Захарівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Д 26.001.46
	Авраменко Олександр Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Мицай Марина Олексіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Мороз Тарас Павлович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Шелудяков Роман Сергійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Класичний приватний університет
	К 17.127.07
	Іваніна Юлія Вікторівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Руденко Вячеслав Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Козоріз Оксана Олегівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Кувітанова Юлія Іванівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Лозинська Юлія Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Перетятко Галина Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Шутко Наталія Ігорівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і
	правових вчень»
	Міжнародний гуманітарний університет
	Д 41.136.01
	Бондар Олег Валентинович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	інформаційне право»
	Науково-дослідний інститут публічного права
	К 26.503.01
	Гавловський Ігор Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Роман Вікторія Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Рубан Андрій Геннадійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сулім Владислав Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
	право; інформаційне право»
	Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
	НАПрН України
	К 64.502.01
	Калініна Аліна Владиславівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Курафєєв Віктор Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Михалік Олександр Ігорович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Олійниченко Вячеслав Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Рябченюк Юлія Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Усатова Тетяна Ігорівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Шрамко Сабріє Сейтжеліївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
	НАПрН України
	Д 26.500.01
	Зеров Костянтин Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне
	 право; міжнародне приватне право»
	Кравцов Семен Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Сопова Катерина Андріївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне
	право»
	Улітіна Ольга Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Яроцька Марина Віталіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.03
	Бондарєва Катерина Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.007.04
	Ткаченко Максим Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»
	Д 26.007.05
	Савляк Інна Ігорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Сольонова Олександрія Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та 
	криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Хижна Оксана Романівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Вовкович Уляна Володимирівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Грекул-Ковалик Тетяна Анатоліївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Д 35.052.23
	Доліновський Юрій Степанович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Любчинський Олександр Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та 
	криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Романцова Світлана Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Сподарик Наталія Іванівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.01
	Деменчук Марина Олександрівна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Драпайло Вікторія Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 41.086.03
	Махатадзе Карина Георгіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Прижбило Олександр Віталійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 41.086.04
	Андрейків Андрій Іванович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Кузьма Вікторія Юріївна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Бударний Олександр Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Копйова Ірина Анатоліївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Кригіна Дар’я Григорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Остапко Ксенія Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Д 64.086.02
	Бойчук Дмитро Сергійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Заботін Віталій Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Ковач Ярослава Вікторівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Д 64.086.04
	Костюченко Максим Сергійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Маринів Андрій Володимирович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	К 41.884.04
	Горошко Валентина Валентинівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Кострицький Віталій Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Марченко Олена Анатоліївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Поцілуйко Віталій Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Сірко Вікторія Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Скоромний Данило Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Брус Ірина Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Владимиренко Ігор Вячеславович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
	 право; інформаційне право»
	Піляй Іван Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
	 інформаційне право»
	Пянковський Вадим Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Сокіран Максим Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	К 26.142.01
	Гутаревич Наталія Олександрівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Картавцева Юлія Валеріївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Січко Людмила Олександрівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	К 26.142.05
	Ковалевська Євгенія Валеріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Олефір Людмила Іванівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Погарченко Тетяна Віталіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Поповичук Вячеслав Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	К 26.063.02
	Котець Євген Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Стаскевич Ганна Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Буга Леся Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Левицька Світлана Юріївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Кладченко Аліса Олександрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Рябов Олександр Анатолійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Стечишин Алла Василівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Трошкіна Катерина Євгенівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Бухарєв Владислав Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Миргород-Карпова Валерія Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Тернопільський національний економічний університет
	К 58.082.04
	Гуменюк Костянтин Петрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Соколов Олексій Михайлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Спицька Ліана Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.02
	Тарасенко Оксана Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Д 27.855.03
	Карпенко Наталія Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Михайлик Дмитро Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Трекке Артем Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Університет митної справи та фінансів
	К 08.893.03
	Харківський Сергій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
	 право; інформаційне право»
	Чорний Олександр Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Яковенко Антон Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Аброськін В’ячеслав Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Даниляк Андрій Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Льозний Олег Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Перлін Владлен Станіславович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Сезонов Віктор Станіславович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.700.02
	Безуса Юлія Олегівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових вчень»
	Ділігул Аліна Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Логвиненко Євгенія Сергіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Сербин Наталія В’ячеславівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Д 64.700.03
	Ситнік Олена Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Спірідонов Михайло Олександрович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.30
	Коваленко Андрій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Ревенко Ольга Ігорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	К 64.051.31
	Соломінчук Вікторія Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія
	політичних і правових вчень»
	Форостянко Дмитро Валерійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових вчень»
	Хмельницький університет управління та права
	К 70.895.02
	Олійник Уляна Миколаївна, 12.00.12 «Філософія права»
	Романюк Віталія Анатоліївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Романюк Уляна Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»

Дніпропетровський державний університет  внутрішніх справ
СРК 08.727.01
Мрочко  Роман Миколайович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Поліщук  Оксана Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Цибенко  Олександр Сергійович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова  експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	
Національна  академія Служби безпеки України, 
СРД 26.706.02
	Варенья  Наталія Михайлівна, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
Селіна  Марія Броніславівна, 21.07.01  «Забезпечення державної  безпеки України»

Одеський  національний університет  внутрішніх справ
СРД 41.722.02
	Пастернак  Ігор Миколайович, 21.07.05  «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку»
	Полтавський  Едуард Михайлович, 21.07.05  «Службово-бойова діяльність  сил  охорони правопорядку»
	Трофименко  Олександра Анастасія  Сергіївна, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	
Харківський  національний університет  внутрішніх справ
СРД 64.700.07
Денисенко  Микола Миколайович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Нечай  Вадим Васильович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Ніконов  Михайло Миколайович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

	
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
	Д 18.092.01
	Глікман Світлана Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ніконенко Тетяна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Смаковський Юрій Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
	К 08.120.02
	Богуш Людмила Андріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дімітрова-Бурлаєнко Світлана Дімова, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Жданюк Анна Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сороквашин Сергій Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Великий Ярема Богданович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Ільчишин Ярослав Васильович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Косарук Олена Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Плахотнюк Ганна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тимейчук Анна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хавіна Ірина Валер’ївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чеботарьов Микола Корнійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Вєтрова Ольга Дмитрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Литвинова Наталія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Анголенко Валентина Володимирівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Данілова Лариса Володимирівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Коркішко Артем Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Лученко Ольга Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	

 Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	К 27.053.03
	Тимченко Руслана Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.01
	Захарасевич Наталія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ільчук Ліна Петрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Соляр Лариса Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Стамбульська Тетяна Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України
	Д 26.455.03
	Ковалюк Оксана Михайлівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Тарасюк Ірина Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.01
	Адарюкова Людмила Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Іщенко Вікторія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Морозова Марія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Поліщук Олена Андріївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.01
	Балюк Анна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ткаченко Анастасія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Бобела Світлана Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Буклов Юрій Миколайович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Гарник Ірина Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Д 14.053.01
	Ковальчук Ірина Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ніколаєва Ірина Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Самборська Наталя Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Свиридюк Володимир Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Бєлікова Юлія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Броннікова Валентина Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Костіна Людмила Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Фурсенко Тетяна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
	Шевчук Олександра Валеріївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	
 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
	Д 26.458.01
	Бугаєнко Тетяна Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.01
	Роменська Тамара Григорівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Костюк Світлана Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Д 26.133.06
	Нуржинська Анастасія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Петренко Наталя Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 26.133.01
	Лехолетова Марина Миколаївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Літіченко Олена Дмитрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Чечко Тетяна Миколаївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Денисенко Євген Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тараненко Крістіна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	К 35.874.03
	Бойко Галина Олегівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Любінська Орися Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
	К 38.134.02
	Асманов Алим Расимович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (кримськотатарська література)»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.15
	Пілевич Оксана Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.01
	Мойко Оксана Степанівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Фесенко Ганна Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.03
	Черних Володимир Володимирович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)»
	Д 26.053.07
	Нестеренко Світлана Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)»
	Д 26.053.19
	Шевчук Борис Вікторович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Д 26.053.23
	Каменщук Тетяна Дмитрівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	К 26.053.09
	Бованенко Ольга Олександрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»


	Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.02
	Дідур Наталія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Долінська Людмила Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 79.053.04
	Пода Вікторія Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	К 35.052.24
	Клонцак Ореста Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Рибак Тетяна Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Смолікевич Надія Романівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Турчин Ірина Михайлівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони 
	України
	К 26.709.06
	Крикун Вікторія Дмитрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.01
	Білик Олександр Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Якименко Наталія Олегівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Пукас Іванна Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Швець Оксана Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Бутенко Віта Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ван Яцзюнь (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Клочко Оксана Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Міхно Світлана Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Пташенчук Оксана Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Симоненко Наталія Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Чень Люсін (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Чень Цзицзянь (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.06
	Бовт Альона Юріївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Гончарук Оксана Миколаївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Єресько Олег Вікторович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Северинчук Людмила Анатоліївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Лебедь Галина Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Д 58.053.03
	Сотер Марія Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 58.053.05
	Тумак Оксана Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	Д 64.108.01
	Алєксєєва Ганна Станіславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	К 74.053.02
	Герасименко Вікторія Анатоліївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Бугакова Оксана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кабанкова Олена Миколаївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Міщенко Оксана Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Херсонський державний університет
	К 67.051.02
	Бондаренко Євгенія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ліпшиць Лариса Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Лисиця Дмитро Леонідович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мельничук Юрій Петрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мирошникова Маріанна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мисик Олеся Станіславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	К 23.053.02
	Бардінов Олексій Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Бєлкова Тетяна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Горохова Галина Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Іозіс Іванна Вадимівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рожелюк Ірина Ярославівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Фесенко Оксана Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.04
	Бурий Сергій Володимирович, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Мосякова Ірина Юліївна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 
	університет» МОЗ України
	Д 76.600.02
	Мамедалієв Новруз Али Огли, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	К 76.600.01
	Марценяк Ігор Валеріанович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.01
	Вознюк Андрій Вікторович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 05.600.02
	Ковальчук Всеволод Віталійович, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»
	Очеретна Наталія Петрівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Радьога Руслан Володимирович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Семенченко Віталій Володимирович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Чаплик-Чижо Ірина Остапівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Д 05.600.04
	Куцак Олеся Володимирівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Потій Вікторія Віталіївна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Сінгх Шайлендра (громадянин Індії), 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
	Д 64.603.01
	Веретельник Ксенія Олександрівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Нарожна Марина Володимирівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Старостіна Ольга Анатоліївна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 
	України»
	Д 26.558.01
	Кушнарьова Наталія Миколаївна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Волох Федір Олександрович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Палєнка Олена Євгенівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Серікова Ольга Сергіївна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
	Д 26.557.01
	Данчин Георгій Олександрович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Мехрзі Мохамед Камель (громадянин Тунісу), 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Моргун Віктор Володимирович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»
	Д 26.611.01
	Лешак Віталій Іванович, 14.01.19 «Оториноларингологія»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 
	України»
	Д 41.556.01
	Романова Тетяна Олександрівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Занько Олена Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Лавренчук Оксана Валентинівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Радушинська Тетяна Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
	України»
	Д 64.564.01
	Сазонов Максим Євгенович, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Гайович Ігор Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Смірнов Дмитро Олексійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Гурженко Андрій Юрійович, 14.01.06 «Урологія»
	Леоненко Андрій Миколайович, 14.01.06 «Урологія»
	Приндюк Сергій Іванович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
	Д 26.550.01
	Комнацька Катерина Миколаївна, 14.03.05 «Фармакологія»
	

 Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я 
	України»
	К 26.620.01
	Калугін Ігор Віталійович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Молчанова Олена Олександрівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Авраменко Ірина Вікторівна, 14.01.27 «Пульмонологія»
	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка 
 М. Д. Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Кириченко Роман Михайлович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Міхалєва Тетяна Вікторівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Шабільянова Лілія Олександрівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний 
	університет» МОЗ України
	Д 20.601.01
	Виклюк Ігор Васильович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Музика Надія Олегівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Щербак Ольга Василівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Д 20.601.02
	Бабич Леся Володимирівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Валько Олеся Олексіївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Заставний Ігор Ігорович, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
	Логаш Максим Валентинович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Покотило Віра Юріївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет 
	імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
	Д 58.601.01
	Ільків Оксана Пантелеївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Худоб’як Максим Михайлович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 58.601.02
	Даньків Лілія Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Кошак Богдан Олександрович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	К 58.601.04
	Копаниця Оксана Миронівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Гелей Віра Михайлівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Леошик Олексій Вячеславович, 14.01.03 «Хірургія»
	Мартиць Юрій Миколайович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та Державна 
	установа «Інститут гастроентерології НАМН України»
	Д 08.601.02
	Чалий Микола Вікторович, 14.01.36 «Гастроентерологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
	Крикун Марина Сергіївна, 14.01.03 «Хірургія»
	Кріштафор Дар’я Артурівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 08.601.04
	Дроник Іван Іванович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.613.02
	Медвідь Ігор Ігорович, 14.01.38 «Загальна практика - сімейна медицина»
	Донецький національний медичний університет МОЗ України
	Д 11.600.04
	Бадіон Юрій Олексійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Резніченко Юрій Володимирович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Матузок Ольга Едуардівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН 
	України
	Д 26.155.01
	Ревура Андрій Петрович, 14.01.07 «Онкологія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
	Боднарук Наталія Іванівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Кінаш Юрій Олегович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Слобода Мар’яна Тарасівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.02
	Абугалі Алаа , 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Атаманчук Ірина Миколаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Гладенко Світлана Євгеніївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Дяк Крістіна Вікторівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.05
	Сергієнко Вікторія Валеріївна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Таха Салах Ахмад (громадянин Сирії), 14.01.18 «Офтальмологія»
	Чуй Катерина Василівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Д 26.613.08
	Бондаренко Олександр Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»
	Кітрі Мохаммед (громадянин Королівства Марокко), 14.01.03 «Хірургія»
	Молнар Ігор Мирославович, 14.01.03 «Хірургія»
	Пліс Ігор Богданович, 14.01.03 «Хірургія»
	Свиридюк Борис Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Ян Сяо (громадянин КНР), 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.613.09
	Ткач Оксана Борисівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.03
	Антонюк Вадим Вікторович, 14.01.09 «Дитяча хірургія»
	Кондратенко Сергій Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.003.05
	Гусейнов Агіль Надір огли (громадянин Азербайджану), 14.01.22 «Стоматологія»
	Українська медична стоматологічна академія
	Д 44.601.01
	Пономаренко Віктор Олегович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Ющенко Павло Леонідович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Артюх Сергій Володимирович, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Грудинська Тетяна Вікторівна, 14.01.07 «Онкологія»
	Д 64.609.03
	Подолян Володимир Миколайович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Д 64.609.05
	Маслова Валентина Степанівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Айзятулова Дінара Рушанівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Жидецький Віталій Вікторович, 14.01.03 «Хірургія»
	Мірошніченко Юрій Іванович, 14.01.03 «Хірургія»
	Моісеєнко Антон Сергійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Прийменко Дмитро Сергійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Риженко Юлія Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 64.600.02
	Пилипенко Сергій Олександрович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 64.600.03
	Ткаченко Павло Володимирович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Д 64.600.04
	Діденко Дар’я Вікторівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Потапенко Анна Василівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Починська Марина Володимирівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Романова Валентина Олександрівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Самойлова Світлана Олегівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Хвисюк Марія Олексіївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Д 64.600.06
	Бєлорус Андрій Іванович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Лалименко Ольга Сергіївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Яремина Ірина Василівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Аксьонова Ілона Ігорівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Барчук Ольга Зіновіївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи
	 та судова фармація»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.02
	Асланян Мілена Арменівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Д 64.605.03
	Калапко-Мацієвська Олена Миколаївна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Ламазян Гаяне Рачиківна, 14.03.05 «Фармакологія»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Інститут біології тварин НААН України
	Д 35.368.01
	Собко Галина Василівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	Д 35.826.01
	Гармата Лілія Степанівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України
	Д 64.359.01
	Магац Дар’я Юріївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні 
	хвороби та імунологія»
	Тімченко Оксана Василівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»

	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.03
	Фурда Ірина Леонідівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні 
	хвороби та імунологія»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.04
	Кассіч Олексій Володимирович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	Савінова Ірина Віталіївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
	К 26.460.01
	Пилипушко Богдан Аркадійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Коростельова Марія Дмитрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Набокова Ганна Вікторівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Руденко Ярослава Василівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.07
	Полякова Ольга Володимирівна, 17.00.07 «Дизайн»
	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
	К 35.869.01
	Янь Чжихао (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.850.01
	Бобул Іван Васильович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Гуляєва Ольга Володимирівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Палійчук Анна Вікторівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
	К 26.103.02
	Чжан Ібо (громадянин КНР), 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури            України
	Д 26.005.01
	Купіна Дарина Дмитрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Манокіна Ганна Вікторівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Савайтан Ольга Георгіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Скворцова Наталя Миколаївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Тугушева Наталія Валеріївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Яцковська Анастасія Олександрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Д 26.005.02
	Корнішева Тетяна Леонідівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Лазарєв Сергій Георгійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Шарабар Катерина Вячеславівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	К 41.857.01
	Гань Сяосюе (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Гульцова Діана Павлівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Фурдуй Юлія Володимирівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Юй Ле (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	К 55.053.04
	Степанова Олеся Юріївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Чайковська Ксенія Іванівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.01
	Бреславець Галина Миколаївна, 26.00.04 «Українська культура»
	Мізяк Віталій Дмитрович, 26.00.04 «Українська культура»
	Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства 
	культури України
	К 64.871.01
	Кучеренко Станіслав Ігорович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Лю Ї (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Лю Нін (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Шепеленко Наталія Борисівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	АРХІТЕКТУРА
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.11
	Голубчак Катерина Тарасівна, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Климко Зоряна Василівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Любицький Роман Ігорович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Мисак Наталія Романівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Піддубна Наталія Геннадіївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Сергіюк Ірина Миколаївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Хохонь Михайло Петрович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Шукатка Мар’яна Степанівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	

 Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.02
	Белоусько Артем Юрійович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Весна Анастасія Вікторівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Чуб Олександр Миколайович, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	К 64.089.06
	Главацький Олександр Зіновійович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Левченко Дар’я Русланівна, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна аpхітектуpа»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	К 26.130.02
	Арефнія Світлана Вячеславіна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна 
	психологія»
	Рафіков Олександр Римович, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна 
	психологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	К 27.053.04
	Івашкевич Ернест Едуардович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Чіп Руслана Степанівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.04
	Іванова Наталія Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.03
	Бедан Вікторія Борисівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Іванова Янна Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Каргіна Наталья Вікторівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Можаровська Тетяна Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 
	педагогічних наук України
	К 26.451.02
	Іванова Оксана Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Литвинчук Михайло Юрійович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Ярош Ніна Сергіївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Д 26.453.02
	Гончаренко Ярослава Валентинівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна 
	психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Балюта Вікторія Валентинівна, 19.00.11 «Політична психологія»
	Мандзик Тетяна Михайлівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	К 26.055.04
	Жовнер Віталій Юрійович, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.26
	Курапов Антон Олександрович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Піонтківська Олена Георгіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.04
	Єзерська Наталія Валеріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Лавріненко Віталій Анатолійович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	К 70.705.02
	Байда Світлана Петрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Булаєвська Оксана Василівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Воронова Ольга Юріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Грицина Олег Михайлович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Єрьоменко Данило Юрійович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Лобунько Вероніка Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Самойленко Олександр Олександрович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих 
	умовах»
	Сорока Олена Михайлівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.10
	Андрощук Ольга Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Д 26.053.23
	Тичина Катерина Олександрівна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	К 41.051.07
	Кутєпова-Бредун Вікторія Юріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Близнюкова Олена Миколаївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Піддубняк Сергій Васильович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Шрамко Ігор Анатолійович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.08
	Кузнєцова Марія Маратівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Лапіна Марина Дмитрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Назимко Олена Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.04
	Гончарова Ганна Олександрівна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Кудар Кіра Валеріївна, 19.00.06 «Юридична психологія»

 ВІЙСЬКОВІ  НАУКИ

 Національна  академія Державної  прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
 СРД 70.705.01
Глуздань  Олексій Петрович, 21.02.02  «Охорона державного  кордону»
Єгоров  Володимир Сергійович, 21.02.02  «Охорона державного  кордону»

 Національний  університет оборони  України  імені  Івана Черняховського
 СРК 26.709.03
	Адаменко  Михайло Васильович, 20.01.01  «Воєнне мистецтво»
Дудник  Володимир Петрович, 20.01.01  «Воєнне мистецтво»
	Мозговий  Руслан Анатолійович, 20.01.01  «Воєнне мистецтво»

 Харківський  національний університет  Повітряних Сил імені  Івана  Кожедуба
 СРД 64.702.01
	Гузченко  Сергій Вікторович, 20.01.01  «Воєнне мистецтво»

 Центральний  науково-дослідний  інститут Збройних Сил  України,
 СРД 26.702.01
	Кубаль  Руслан Володимирович, 20.01.05  «Будівництво Збройних Сил»
 СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.02
	Дзюба Наталія Валеріївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Кречетова Віра Альбертівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	Стадник Альона Георгіївна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.08
	Алалі Ахмад (громадянин Сирійської Арабської Республіки), 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Мироненко Тарас Олегович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
	Д 26.236.01
	Крутій Вадим Олександрович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Тарасюк Володимир Миколайович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.41
	Воробйова Ганна Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Гречко Оксана Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Петров Антон Михайлович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Іленьків Галина Василівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	Манайло-Приходько Рената Юріївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.09
	Мякушко Надія Семенівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Манчуленко Оксана Георгіївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Тарнавський Омелян Романович, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Львівський державний університет фізичної культури
	Д 35.829.01
	Ільницький Іван Михайлович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Литвинець Антон Іванович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.02
	Дешевий Євген Григорович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Іванишин Юрій Ігорович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Кравченко Олена Вікторівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Куценко Віталій Анатолійович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Маринчук Петро Ігорович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Петренко Наталія Борисівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
	К 08.881.01
	Печко Ганна Юріївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Пікінер Олександр Сергійович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 08.866.01
	Ісаєнко Ірина Анатоліївна, 25.00.03 «Державна служба»
	Лозицька Ірина Олександрівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Олешко Олексій Миколайович, 25.00.03 «Державна служба»
	Донецький державний університет управління
	Д 11.107.01
	Адамов Дмитро Валерійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Дмитрієв Юрій Валерійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Суздалєва Олена Сергіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Юхненко Михайло Анатолійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
	Дмитренко Валерій Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Зелинська Наталя Євгенівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Масик Марія Зіновіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Безкоровайна Уляна Юріївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Кравченко Тетяна Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Матвійчук Олег Анатолійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Неділько Роксолана Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	
 Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Артеменко Олександр Валерійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Матвєєнко Олександр Васильович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Муравицька Ганна Василівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Слободян Володимир Ярославович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Д 26.810.02
	Герасименко Наталія Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Власенко Ігор Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Глущенко Катерина Станіславівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Коваль Яна Сергіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Нахкур Тоомас Феліксович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Сердюкова Олена Євгенівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Чернігівський національний технологічний університет
	К 79.051.05
	Трестер Юлія Олександрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ющенко Людмила Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Фарина Оксана Вікторівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України
	Д 26.005.02
	Гродська Еліна Борисівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Пономаренко Юрій Володимирович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.01
	Чумаченко Марина Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	К 08.051.19
	Белла Марина Віталіївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.34
	Шевченко Тетяна Сергіївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	К 26.807.04
	Теодорська Людмила Іванівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні 
	технології»
	Шендрик Ольга Олегівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.02
	Бережна Ксенія Сергіївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
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