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 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.12
	Лук’яненко Іван Віталійович, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»
	Д 26.002.19
	Вонсевич Костянтин Петрович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Котвицький Ігор Валерійович, 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка»
	Святненко Андрій Олегович, 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка»
	Старовойт Ярослав Іванович, 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка»
	Д 26.002.20
	Зайченко Юрій Михайлович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Д 26.002.22
	Мамрай Василь Васильович, 05.15.03 «Відкpита pозpобка pодовищ коpисних копалин»
	Хлевнюк Денис Вікторович, 05.15.03 «Відкpита pозpобка pодовищ коpисних копалин»
	Д 26.002.28
	Корецька Наталія Ігорівна, 03.00.20 «Біотехнологія»
	К 26.002.06
	Лапоша Микола Юрійович, 05.09.13 «Техніка сильних електpичних та магнітних полів»
	Максимчук Віталій Федорович, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»


	К 26.002.30
	Сторчак Антон Сергійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.02
	Баран Сергій Анатолійович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Піцик Максим Григорович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Д 26.059.03
	Голик Андрій Віталійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Шиманський Сергій Іванович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.02
	Андреїшин Андрій Сергійович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Пастух Олена Романівна, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Д 35.052.17
	Горніковська Ірина Богданівна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Осадчук Тарас Юрійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	К 35.052.22
	Іващенко Олексій Віталійович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Колотило Михайло Петрович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Національний університет «Полтавська  політехніка  імені Юрія Кондратюка»
	Д 44.052.02
	Мальована Олена Олександрівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Тегза Іван Іванович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.07
	Чернова Ірина Степанівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.09
	Таргоній Іван Миколайович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.02
	Пащенко Богдан Сергійович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, 
	мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.03
	Галкін Віталій Миколайович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Шумська Любов Петрівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.02
	Албакоуш Аімен Мохамед Алі, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Куніцин Максим Володимирович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	К 41.052.11
	Ломовой Володимир Ілліч, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»


	Тернопільський національний економічний університет
	К 58.082.02
	Завгородня Ганна Анатоліївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Мазурець Олександр Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Українська академія друкарства
	Д 35.101.01
	Гаврилишин Олена Богданівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Саєк Дайва (громадянин Литви), 05.05.01 «Машини і пpоцеси полігpафічного виpобництва»
	Тупичак Любов Любомирівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.04
	Арсененко Данило Володимирович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Воскобойников Дмитро Геннадійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів 
	транспорту»
	Колісник Аліна Володимирівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Шапатіна Ольга Олександрівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
	Д 35.226.02
	Головчук Мирослав Ярославович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Лаврись Сергій Мирославович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.02
	Кочина Анастасія Анатоліївна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Мазін Олексій Сергійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Маслова Тетяна Вячеславівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Птиця Наталія Василівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.01
	Василенко Сергій Вікторович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Гузенко Віталій Вікторович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Мандра Андрій Валерійович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Д 64.832.04
	Волков Олег Олексійович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	К 64.832.03
	Бєкіров Аблятіф Шевкетович, 05.02.04 «Теpтя та зношування в машинах»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.02
	Колесник Анастасія Ігорівна, 05.09.07 «Світлотехніка та джеpела світла»
	Супрун Тетяна Олександрівна, 05.22.09 «Електpотранспорт»
	К 64.089.05
	Щербак Ірина Євгенівна, 05.14.02 «Електpичні станції, меpежі і системи»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.04
	Демська Наталія Павлівна, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»
	Центральноукраїнський національний технічний університет
	Д 23.073.01
	Полюсов Василь Вячеславович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.04
	Бережний Андрій Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.05
	Сенько Антон Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
	СРК 14.719.01
	Єрко Віктор Борисович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Романчук Микола Петрович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Черняк Олег Рустемович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
	СРК 35.735.01
	Мосійчук Сергій Якович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.709.12
	Ільченко Микола Володимирович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Лисиченко Костянтин Георгійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил   України
	СРД 26.712.01
	Петушков Володимир Валерійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
	Тимошенко Людмила Михайлівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
	Д 26.360.01
	Кононюк Надія Олександрівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Парфенюк Оксана Олександрівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Сміх Василь Миколайович, 06.01.13 «Гербологія»
	Інститут біології тварин НААН
	К 35.368.01
	Токарчук Тетяна Сергіївна, 03.00.04 «Біохімія»
	Інститут захисту рослин НААН України
	Д 26.376.01
	Нямцу Євген Федорович, 16.00.10 «Ентомологія»
	Інститут зрошуваного землеробства НААН
	Д 67.379.01
	Фундират Катерина Сергіївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут рибного господарства НААН України
	К 26.364.01
	Батуревич Оксана Олександрівна, 06.02.03 «Рибництво»
	Кулікова Ганна Володимирівна, 06.02.03 «Рибництво»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	К 35.826.01
	Рокотянська Вікторія Олексіївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» 
НААН України
	К 41.374.01
	Салій Олена Василівна, 06.01.08 «Виноградарство»
	Поліський національний університет
	Д 14.083.01
	Лопатюк Олександр Валерійович, 03.00.16 «Екологія»
	Можарівська Інна Анатоліївна, 03.00.16 «Екологія»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.03
	Рибальченко Анна Михайлівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.01
	Кучерявий Олег Валерійович, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Нагайко Катерина Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»
	Редзюк Вячеслав Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
	К 27.053.02
	Весельська Ніна Володимирівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Вуйко Богдан Іванович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»
	Гінзбург Ольга Петрівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Інститут археології НАН України
	Д 26.234.01
	Вахрамеєва Ганна Вікторівна, 07.00.04 «Археологія»
	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Корнієнко Ольга Вікторівна, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
	Д 26.228.01
	Волощенко Станіслав Анатолійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.20
	Григорак Анастасія Костянтинівна, 07.00.01 «Історія України»
	Трегубенко Тетяна Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.02
	Басенко Іван Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
	Савченко Світлана Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.12
	Мовна Маріанна Василівна, 07.00.01 «Історія України»
	Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
	Д 26.373.01
	Томашина Галина Петрівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Національний університет «Острозька академія»
	Д 48.125.01
	Волік Надія Володимирівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Скиба Ігор Богданович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вінницький національний аграрний університет
	Д 05.854.03
	Бабина Ольга Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державна установа «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
	Д 26.239.01
	Мартишев Павло Андрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Ткаченко Денис Олегович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені 	Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.01
	Малько Катерина Сергіївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Д 26.006.02
	Морозова Світлана Анатоліївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні
	 відносини»
	Д 26.006.03
	Ліщинська Вікторія Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.006.04
	Герасимюк Павло Валерійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Грінченко Вікторія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Майстер Анна Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Шевчук Ярослав Васильович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.006.06
	Аль-Газу Алі , 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 
	діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
	Д 12.052.02
	Коростова Ірина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	Д 14.052.01
	Трало Ірина Миколаївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»

	Державний університет інфраструктури та технологій
	К 26.820.05
	Аляб’єва Ольга Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Лучникова Тетяна Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.03
	Ващенок Олег Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.08
	Британська Наталія Натанівна , 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Захарова Олена Леонідівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Колісник Наталія Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.06
	Гавриленко Микола Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України
	Д 26.247.01
	Фтомова Олена Сергіївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Інститут економіки промисловості НАН України
	Д 11.151.01
	Козловський Адріан Тарасович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.03
	Марʼянович Марина Едуардівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Мосієвич Олена Олегівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.10
	Боліла Надія Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Шовківська Вікторія Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Грицишин Анна Тарасівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.001.13
	Гірник Євген Володимирович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	

Копецька Юліана Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський національний аграрний університет
	Д 36.814.02
	Бобровник Денис Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Гакал Тетяна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.01
	Бричка Богдан Богданович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Квак Світлана Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Макаренко Уляна Богданівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України
	Д 26.870.01
	Гінчук Лілія Іванівна, 08.00.10  «Статистика»
	Предко Ірина Юріївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Гіренко Юрій Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.350.02
	Бондар Юлія Валеріївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Патарідзе-Вишинська Марина Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.02
	Безпрозванних Олег Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Чернобровкіна Світлана Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
	Д 44.052.03
	Силенко Ольга Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Щербініна Світлана Адамівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	Д 79.051.04
	Заїчко Ірина Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Зінкевич Олександр Вячеславович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Казарян Олександра Генріхівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Коваленко Дар’я Павлівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Лосовська Ніна Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Марченко Ірина Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Міщенко Олег Леонідович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Дмитрук Микола Ілліч, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
	Крикавський Віктор Євгенович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Пелюх Оксана Романівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Яков’юк Віктор Андрійович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
	К 41.816.03
	Шамін Микола Вікторович, 08.00.04  «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Сіньковська Вікторія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Стремядін Володимир Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Гайворонська Інна Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Головченко Оксана Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Мазур Юлія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	Д 26.063.01
	Ноняк Михайло Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
	К 41.119.01
	Герасименко Валентина Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Євстаф’єв Сергій Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Матійко Наталя Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	

Папаїка Ігор Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Рябець Дмитро Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Трушлякова Антоніна Борисівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Павлик Владислав Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.01
	Колодненко Наталія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.01
	Давиденко Ганна Валеріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 58.082.03
	Калінічук Надія Степанівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Матвійчук Людмила Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	К 64.108.05
	Проценко Анастасія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Дубровін Олександр Віталійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Пантєлєєва Ксенія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Верзілова Ганна Романівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Лопін Андрій Олександрович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
	К 64.803.01
	Уманець Сергій Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Шелудько Катерина Валеріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.01
	Чернуха Тетяна Станіславівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»


	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Лисак Віктор Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.02
	Василишина Любов Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Тафій Наталія Георгіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
	СРК 26.716.02
	Цвірова Вікторія Вікторівна, 21.08.01 «Іноземні держави та їхні потенціали»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	К 26.892.01
	Фурсенко Єфим Васильович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
	Саблон Лейва Едуард Антоніович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Чорнобай Валерія Анатоліївна, 09.00.14 «Богослов'я»
	К 26.053.13
	Заїнчківська Ірина Петрівна, 09.00.05 «Історія філософії»
	Національний університет «Острозька академія»
	Д 48.125.01
	Войтов Богдан Іванович, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Шляхова Ольга Анатоліївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	Д 32.051.02
	Олійников Валерій Андрійович, 10.02.01 «Українська мова»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.05
	Мірошниченко Ірина Григорівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.02
	Мачульська Катерина Ярославівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Подсєвак Катерина Сергіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Ущаповська Ірина Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Шовкопляс Юлія Олексіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Гудзь Лілія Анатоліївна, 10.01.01 «Українська література»
	Меркулов Максим Робінович, 10.01.01 «Українська література»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Зарінова Марія Валентинівна, 10.02.01 «Українська мова»

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.15
	Кобець Наталія Олександрівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Д 26.001.50
	Ван Їцзінь , 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та 
	Австралії»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.03
	Каспіч Галина Георгіївна, 10.01.01 «Українська література»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	К 26.053.22
	Ван Сяоюй , 10.01.01 «Українська література»
	Шарагіна Ольга Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.05
	Шень Біньбінь , 10.02.02 «Російська мова»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.27
	Пахаренко Анастасія Валентинівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.07
	Скобнікова Оксана Володимирівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Стегніцька Любов Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.08
	Зейко Віталій Олегович, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання 
	природних ресурсів»
	Оленич Ірина Михайлівна, 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.07
	Ващенко Олександра Володимирівна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Колотуха Ігор Олександрович, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Академія адвокатури України
	К 26.122.01
	Євдокімова Марія Олегівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Чорней Світлана Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.14
	Задорожний Олександр Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Барнич Катерина Іванівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Білак Олександр Павлович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Герич Анатолій Йосипович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Лукаш Тарас Валерійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Харута Василь Федорович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Бурбій Анастасія Вікторівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
	Приходько Вадим Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Серединський Валентин Валентинович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Д 08.727.04
	Глуховеря Катерина Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	К 11.051.12
	Подоляк Аліна В’ячеславівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Донецький юридичний інститут МВС України
	К 11.737.01
	Бардачов Віктор Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Бєліков Костянтин Аркадійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Ганенко Ігор Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Живицький В’ячеслав Антонович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Кисько Артем Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	К 11.737.02
	Богданов Андрій Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Малаховська Ірина Борисівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Масловський Сергій Володимирович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Останіна Анна В’ячеславівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Танривердієв Іса Муса Огли, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	


Цуркаленко Юлія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Бедратий Юрій Вячеславович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Мартинюк Віталій Ярославович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Євдокимов Павло Валерійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Новицька Марія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Хижня Людмила Євгеніївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Шевчук Едуард Георгійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Шепель Марина Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Щербина Андрій Олександрович, 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
	Здреник Іванна Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Злий Ярослав Васильович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Панасюк Олександр Сергійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Піддубна Марта Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Чайковська Анастасія Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; 
	сімейне право; міжнародне приватне право»
	Д 26.236.03
	Клещенко Наталія Олександрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Назарова Ірина Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Інститут економіко-правових досліджень НАН України
	Д 11.170.02
	Курепіна Олена Юріївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Ясиновська Ольга Сергіївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Ларін Євген Олександрович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Стрілець Богдан Васильович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Солодова Катерина Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Д 26.001.46
	Кириченко Тамара Марківна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Реуцьков Олександр Геннадійович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.27
	Турчин Лілія Ярославівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Міжнародний гуманітарний університет
	Д 41.136.01
	Пасечник Марина Леонідівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Науково-дослідний інститут публічного права
	К 26.503.01
	Кандиба Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Карбовський Дмитро Олексійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Майданевич Григорій Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Марин Петро Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Ромашов Юрій Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Рябець Олександр Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сергієнко Олександр Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Фесенко Тетяна Вікторівна, 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
	Метельський Ігор Дмитрович, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Мокляк Володимир Вікторович, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Шейко Костянтин Володимирович, 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
	Муляр Мирослава Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Сазонов Владислав Валерійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Санін Богдан Володимирович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.03
	Азарова Анна Андріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Білобров Тетяна Віталіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Боднар Тетяна Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Дан Ганна Василівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Рощупкін Сергій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Шопіна Юлія Олегівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Д 26.007.04
	Кінаш Наталія Богданівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Озімок Ірина Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Павроз Тетяна Вікторівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Станько Ірина Ярославівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Шевченко Алла Олександрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Д 26.007.05
	Андрейко Юрій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Бондар Сергій Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Пашиєва Алла Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Стратонов Станіслав Юрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.16
	Гедульянов Вадим Едуардович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	К 35.052.23
	Ліщук Наталія Олександрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Цилюрик Інна Ігорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Шульган Ірина Іванівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.01
	Лещенко Ольга Дмитрівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	

Ченкова Катерина Пилипівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 41.086.03
	Комар Вікторія Володимирівна, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 41.086.04
	Борисов Євген Євгенович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.16
	Голодник Юрій Андрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Найда Данило Іванович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Пустовіт Олександр Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Яринко Богдан Валерійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.03
	Войтенко Ольга Олегівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Парінова Анжела Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Чернобаєва Тетяна Олександрівна, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Мілевський Андрій Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Пєров Андрій Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Романюк Мирослав Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	К 26.142.05
	Бідняк Валентин Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Божик Валерій Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Буждиганчук Євдокія Юріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Мурихін Сергій Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Слива Юрій Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Чуфрін Юрій Юрійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	К 26.063.02
	Гришаков Олександр Олексійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Пушина Наталія Львівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Федорчук Михайло Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Алексій Руслана Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Микуляк Павло Павлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Сегеда Іван Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Ходак Світлана Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Василенко Ярослав Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Віннік Сергій Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кривко Ольга Олегівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Раімов Руслан Ікрамович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Шурко Олег Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.04
	Гвоздій Валентин Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Гірський Богдан Ориславович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Давидюк Андрій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Лукашов Ростислав Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Сампара Надія Миронівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Скрипченко Вадим Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Терещук Володимир Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.02
	Мельник Юлія Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 27.855.03
	Брухаль Роман Степанович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	
Кифлюк Роман Володимирович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Корінний Денис Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Костюк Володимир Володимирович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса 
	Міністерства юстиції України
	К 64.896.01
	Борисов Станіслав Геннадійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Кобак Марина Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Александрова Вікторія Андріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Посашков Олександр Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.700.02
	Байбак Олег Іванович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових учень»
	Биба Юрій Володимирович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Бондар Валерій Іванович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Журавльов Сергій Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Рижеченко Катерина Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Д 64.700.03
	Попій Артем Сергійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	СРД 26.007.02
	Юрченко Олександр Валентинович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	СРД 64.700.07
	Єгоров Сергій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Чорний Олександр Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Шевелько Віталій Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Щербинський Кирило Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Дроздова-Кучерук Катерина Євгеніївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Киналь Анна Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Пугач Віталіна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Якименко Поліна В’ячеславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Зуб Георгій Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Олішевич Віолетта Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Тіщенко Олена Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.03
	Бігун Олександр Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Вихрестенко Жанна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Скутін Андрій Олександрович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України
	Д 26.455.03
	Бесарабчук Геннадій Володимирович, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	К 41.053.04
	Антоненко Інна Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Сторожук Світлана Дмитрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
	Д 36.053.01
	Ковалишин Оксана Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Д 14.053.01
	Малярчук Тамара Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Бейліс Наталія Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Вернигора Олена Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Петрова Світлана Миколаївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.49
	Дзіман Ганна Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.06
	Петрик Лада Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Дерстуганова Наталя Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	К 35.874.03
	Богдадюк Мар’яна Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Замфереско Олена Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Конівіцька Тетяна Ярославівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Шеремета Олексій Петрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.15
	Селезень Ганна Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	К 26.003.10
	Захарова Валерія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Разумна Алла Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.14
	Проскуров Євгеній Михайлович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Юр’єв Станіслав Олегович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Ягодзінський Віталій Петрович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Д 26.053.19
	Гайдаржи Анжела Ігорівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Дейнека Олена Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Ільніцька Катерина Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»
	Кліпа Юлія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 26.053.23
	Дашковська Аліса Вікторівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Колодна Наталія Анатоліївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Утьосова Олена Іванівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	К 26.053.09
	Федюшкіна Катерина Андріївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	К 35.052.24
	Вихрущ Наталія Богданівна, 13.00.01  «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Келемен Андріана Василівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Кіщук Віталій Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Микитейчук Христина Іванівна, 13.00.01  «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна, 13.00.01  «Загальна педагогіка та історія 
	педагогіки»
	Цюк Оксана Андріївна, 13.00.01  «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.01
	Клейно Євген Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 44.053.03
	Балюк Вікторія Олександрівна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Фазан Тетяна Павлівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	К 55.053.03
	Бобровицька Світлана Федорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Борисенко Володимир Валерійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Красілов Андрій Дмитрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кубатко Аліна Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Парфіненко Тетяна Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Строілова Дар’я Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Колісніченко Ангеліна Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кучай Алла Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Херсонський державний університет
	Д 67.051.03
	Чеховська Олеся Леонідівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Келемен Роман Юрійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Педоренко Наталія Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Роганов Максим Максимович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Семчук Богдан Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Акімкін Олександр Миколайович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Риженко Ольга Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Форостовська Тетяна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Буковинський державний медичний університет МОЗ України
	Д 76.600.02
	Лозюк Ірина Ярославівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.01
	Балясевич Сергій Ярославович, 14.01.03 «Хірургія»
	Марцинковський Ігор Павлович, 14.01.03 «Хірургія»
	Моргун Андрій Степанович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
	Д 26.554.01
	Мальцев Олександр Васильович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Пашковський Сергій Миколайович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»


	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Анікіна Інна Ігорівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Будьонний Павло Валерійович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Ісаєнко Світлана Володимирівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Харитонов Володимир Ігоревич, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
	Д 26.557.01
	Цзян Хао (громадянин КНР),14.01.05 «Нейрохірургія»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»
	Д 41.556.01
	Мотасім Валід Абдул Рахман Альдахдух (громадянин Йорданії), 14.01.18 «Офтальмологія»
	Рафалюк Софія Ярославівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»
	Д 64.607.01
	Барков Олександр Олександрович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Кальченко Андрій Вікторович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Коваль Олександр Анатолійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Меклеш Юрій Юрійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Яковенко Світлана Михайлівна, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Северин Лариса Вікторівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
	Д 26.606.01
	Дуда Максим Сергійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Костогриз Юрій Олегович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Руденко Роман Ігорович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Кравчук Вадим Миколайович, 14.01.06 «Урологія»
	Купрін Дмитро Іванович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
	НАМН України»
	Д 26.555.01
	Невмержицька Лідія Олександрівна, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Корецкая Єлена Валеріївна, 14.01.29 «Клінічна алергологія»
	Овчаренко Ірина Анатоліївна, 14.01.26 «Фтизіатрія»

	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Гайда Ярослав Іванович, 14.01.03 «Хірургія»
	Клімас Андрій Сергійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Мініч Артем Анатолійович, 14.01.08 «Трасплантологія та штучні органи»
	Москаленко Віталій Вікторович, 14.01.03 «Хірургія»
	Мурадян Карен Рубенович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.06
	Левченко Анастасія Романівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	К 61.051.09
	Касьяненко Іван Іванович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Цьома Євгенія Іванівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
	Айварджі Олександр Олександрович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Бєлих Людмила Сергіївна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Босенко Костянтин Володимирович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Єгоров Сергій Валерійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Машин Олександр Михайлович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Орловський Денис Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Садова-Чуба Зоряна Тарасівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.600.01
	Мамунчак Ольга Вячеславівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.02
	Бородавко Ольга Іванівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Жеманюк Світлана Павлівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Товма Анастасія Володимирівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 17.600.04
	Ломейко Олена Олександрівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Піддубний Артем Михайлович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Чернявський Артур Валерійович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Шаменко Вадим Олександрович, 14.03.04  «Патологічна фізіологія»
	Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 20.601.01
	Камінська Мар’яна Вікторівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Ковалюк Андрій Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Левандовська Христина Василівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Д 20.601.02
	Медицька Аліна Костянтинівна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
	Шегедін Анастасія Юріївна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
	К 20.601.04
	Рябушко Роман Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»
	Соломчак Петро Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
	Гаврильців Соломія Теодорівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Дутко Христина Орестівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Магера Наталія Сергіївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Мартовлос Андрій Іванович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Павличко Роман Романович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Ружицька Оксана Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Черпак Михайло Олександрович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 35.600.05
	Галькевич Марта Петрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Дроник Ірина Степанівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Мелень Юрій Петрович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Пилипів Олеся Сергіївна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Фаюра Оксана Петрівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Циганик Лілія Володимирівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Міжнародний гуманітарний університет
	К 41.136.03
	Зверхановський Олександр Анатолійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Мялківський Костянтин Олегович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.01
	Маслова Ірина Геннадіївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Романенко Юрій Ігорович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Д 26.613.02
	Андрієць Анатолій Володимирович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Винниченко Ольга Володимирівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Волошинович Наталія Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Горкавий Євген Олександрович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Іскра Юлія Антонівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Ошуркевич Оксана Орестівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Постоленко Вікторія Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.03
	Бойко Вікторія Вікторівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Д 26.613.05
	Даниленко Олександр Сергійович, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Денисюк Ольга Юріївна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Д 26.613.08
	Гержик Костянтин Павлович, 14.01.03 «Хірургія»
	Рибчинський Гордій Олегович, 14.01.03 «Хірургія»
	Шиленко Юрій Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 26.613.09
	Оболонська Ганна Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Опанасюк Анастасія Сергіївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Звірич Віталій Васильович, 14.01.07 «Онкологія»
	Костюк Віктор Юрійович, 14.01.07 «Онкологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.03
	Гребченко Катерина Миколаївна, 14.01.03 «Хірургія»
	Дем’яненко Антон Сергійович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Курбанов Антон Костянтинович, 14.01.03 «Хірургія»
	Ярмак Вікторія Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Первак Михайло Павлович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Українська медична стоматологічна академія
	Д 44.601.01
	Кузь Віталій Сергійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Попик Катерина Михайлівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Кулікова Дар’я Олександрівна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Шафер Ярослав Вадимович, 14.01.03 «Хірургія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.02
	Марковська Ірина Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 64.600.04
	Валковська Тетяна Леонідівна, 14.01.37 «Нефрологія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.33
	Куртова Маріанна Миколаївна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Нікольська Катерина Ігорівна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Бурмака Олексій Васильович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Паращук Еліна Анатоліївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Редькіна Євгенія Анатоліївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Сініченко Анна Вікторівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.02
	Сурікова Ірина Олександрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	Д 35.826.03
	Назаренко Олександр Сергійович, 16.00.11 «Паразитологія»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.08
	Демчишин Олександр Вікторович, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
	Доброжан Юлія Вікторівна, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»
	Д 26.004.14
	Мягка Катерина Сергіївна, 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.08
	Гордєєв Володимир Анатолійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Красовська Ірина Василівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
	Д 26.227.02
	Русіна Влада Сергіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
	Гаврилюк Роман Миколайович, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
	Попенюк Юлія Анатоліївна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Спасскова Олена Павлівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
	К 35.869.01
	Чень Наньпу (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
 України
	Д 26.005.01
	Бабенко Катерина Сергіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Водолєєва Наталя Валеріївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Пшенічкіна Галина Миколаївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Федорова Ія Федорівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

	Д 26.005.02
	Руденко Олександра Олександрівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Шолуха Олександр Миколайович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Немченко Катерина Вікторівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Чжао Цзиюань (громадянин КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства 
	культури України
	К 64.871.01
	Каменєва Анна Сергіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	АРХІТЕКТУРА
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.11
	Полонська Ольга Михайлівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Савчук Андрій Іванович, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Субін-Кожевнікова Альона Сергіївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Хороша Оксана Іванівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	К 26.130.02
	Апішева Амінет Шабанівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»
	Волинський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.05
	Діденко Галина Олексіївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Дудник Оксана Андріївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Киричук Олександр Олексійович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Нікітенко Ганна Олегівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.04
	Митрофанова Світлана Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.03
	Гусак Вікторія Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Джаббарова Лілія Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Лукіна Наталія Борисівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	К 26.451.02
	Казакова Світлана Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Шевченко Олександра Теодорівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Шевченко Римма Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Максьом Катерина Володимирівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія 
	соціальної роботи»
	Мельник Юлія Вікторівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Д 26.453.02
	Баранова Вікторія Анатоліївна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна 
	психологія»
	Карамушка Маргарита Ігорівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Костюк Олена Віталіївна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Кухарук Ольга Юріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
	Місенг Дар’я Вячеславівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Рибак Оксана Степанівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.26
	Кличковський Сергій Олексійович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія 
	соціальної роботи»
	Озерова Вікторія Андріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.10
	Кетлер-Митницька Тетяна Сергіївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Крошка Наталія Петрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Ахтирська Юлія Ігорівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
	

Златова Людмила Степанівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Піковець Наталія Вікторівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Побокіна Галина Миколаївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Ревенко Світлана Павлівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.08
	Шипко Майя Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.04
	Шломін Олександр Юрійович, 19.00.06 «Юридична психологія»
	ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
	Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки
	СРК 26.739.01
	Гогулов Валентин Миколайович, 20.01.10 «Розвідка та іноземні армії»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.709.02
	Остапець Олег Миколайович, 20.01.01 «Воєнне мистецтво»
	СРК 26.709.03
	Миколенко Юрій Михайлович, 20.01.01 «Воєнне мистецтво»
	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
	СРК 26.702.02
	Шевченко Василь Кузьмович, 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та 
	зв'язок»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.30
	Дейнека Артемій Вадимович, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	Лешенок Уляна Сергіївна, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.26
	Бубняк Соломія Михайлівна, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.17
	Моцик Олександр Федорович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Шлемкевич Тетяна Вікторівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Олійник Юрій Ігорович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Твердохліб Юлія Михайлівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»

	Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
	СРК 26.716.02
	Голинський Іван Михайлович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної 
	безпеки»
	Карпенко Олександр Васильович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної 
	безпеки»
	Самарець Георгій Іванович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної 
	безпеки»
	Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки
	СРД 26.852.20
	Крисяк Павло Васильович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
	Д 35.829.01
	Гнатчук Ярослав Ілліч, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Дубачинський Олег Васильович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 
	груп населення»
	Мамешина Маргарита Анатоліївна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Козлов Кирило Валерійович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Краснянський Кирило Вікторович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Тракалюк Тетяна Олександрівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Чопілко Тарас Григорович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Д 26.829.02
	Дудіцька Світлана Петрівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
	населення»
	Харківська державна академія фізичної культури
	К 64.862.01
	Крайник Ярослав Богданович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Сова Марія Анатоліївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Уткіна Олександра Геннадіївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	К 14.052.03
	Войтенко Володимир Валентинович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Джумеля Володимир Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Желай Олексій Вікторович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Ніколенко Ігор Олегович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	К 08.804.04
	Будько Ігор Романович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 08.866.01
	Кришень Олена Вікторівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.03
	Андрійчук Юрій Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Павлов Сергій Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
	Гаєвський Ігор Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Гринчишин Сергій Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Костенко Дмитро Валентинович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Мялковський Данило Владиславович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Опанасенко Сергій Євгенійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Постулін Олександр Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Русинюк Микола Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Станіславський Тарас Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Терещенко Микола Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Турчак Анна Василівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Ратинська Ірина Станіславівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Тютюнник Іван Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Д 26.810.02
	Киртока Марія Павлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Строяновський Володимир Вікторович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Тимошенко Тетяна Олександрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Худошина Ольга Валентинівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Апостол Олександр Іванович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Василенко Олег Вікторович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Домарацький Михайло Богданович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Корецький Юрій Олександрович , 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Крук Олена Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Лободенко Катерина Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Дмитрук Сергій Федорович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»
	Карпюк Сергій Васильович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	К 26.142.06
	Александров Олександр Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Данилевська Олександра Олександрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Кравцов Максим Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Поплавський Андрій Анатолійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури
 України
	Д 26.005.02
	Павелко Катерина Олексіївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	К 26.807.04
	Васьківська Ольга Леонідівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та 
	редагування»
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Дубас Тетяна Петрівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
	Левченко Наталія Петрівна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство» 
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