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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
	Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
	Д 64.245.01
	Виноградов Дмитро Володимирович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Жадько Марія Олександрівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут математики НАН України
	Д 26.206.03
	Герасимова Тетяна Григорівна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.09
	Канарська Ірина Сергіївна, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	К 41.051.05
	Колун Наталія Павлівна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.02
	Кравченко Ярослав Олегович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
	Д 64.175.02
	Горбатенко Юлія Вікторівна, 01.04.09 «Фізика низьких температур»
	Шкоп Анастасія Дмитрівна, 01.04.02 «Теоретична фізика»
	Д 64.175.03
	Доронін Юрій Степанович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Колодяжна Марина Павлівна, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.02
	Масловський Олександр Андрійович, 01.04.03 «Радіофізика»
	БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
	Д 26.550.01
	Гайнюк Мар’яна Богданівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
	Д 26.254.01
	Карастан Ольга Михайлівна, 03.00.22 «Молекулярна генетика»
	Краснопьорова Олена Євгенівна, 03.00.22 «Молекулярна генетика»
	Романчук Світлана Миколаївна, 03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»
	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної 
	безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»
	Д 26.630.01
	Колянчук Яна Віталіївна, 14.03.06 «Токсикологія»

	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.04
	Коваленко Дар’я Володимирівна, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
	Д 26.211.01
	Березовська Вікторія Юріївна, 03.00.05 «Ботаніка»
	Інститут гідробіології НАН України
	Д 26.213.01
	Козійчук Еліна Шаруханівна, 03.00.17 «Гідробіологія»
	Ляврін Богдан Зіновійович, 03.00.10 «Іхтіологія»
	Медовник Дмитро В’ячеславович, 03.00.10 «Іхтіологія»
	Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
	Д 26.153.01
	Тупіков Андрій Ігорович, 03.00.08 «Зоологія»
	Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
	Д 26.233.01
	Баті Вікторія Віталіївна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Волощук Олена Михайлівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Гнатюк Тетяна Тарасівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Златогурська Марина Анатоліївна, 03.00.06 «Вірусологія»
	Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
	Д 26.237.01
	Рибак Марія Юріївна, 03.00.03 «Молекулярна біологія»
	Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
	Д 26.198.01
	Забенько Єлизавета Юріївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Котик Олена Адамівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Лучкова Аліна Юріївна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Тимошенко Катерина Русланівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.38
	Ляшевич Альона Михайлівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Чернуха Ірина Семенівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.14
	Добростан Оксана Василівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
 Міністерства охорони здоров’я України
	К 58.601.04
	Лугініч Наталія Михайлівна, 03.00.04 «Біохімія»
	ТЕХНІЧНІ НАУКИ
	Вінницький національний технічний університет
	Д 05.052.01
	Муращенко Олександр Геннадійович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Польгуль Тетяна Дмитрівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Приймак Наталія Василівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»


	Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»
	Д 26.880.01
	Буглак Олександра Валентинівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Державний університет інфраструктури та технологій
	Д 26.110.01
	Залож Віталій Іванович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Мельник Ольга Володимирівна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Штрибець Валерій Валерійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.06
	Галахов Євгеній Миколайович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»
	Інститут водних проблем і меліорації НААН України
	Д 26.362.01
	Таргоній Микола Миколайович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Харламов Олексій Ігорович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Чушкіна Ірина Вікторівна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Інститут газу НАН України
	Д 26.225.01
	Комиш Дмитро Віталійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
	Д 64.245.01
	Кобець Андрій Геннадійович, 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
	Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
	Д 26.185.01
	Абрамович Роман Петрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Інститут технічної теплофізики НАН України
	Д 26.224.01
	Гусарова Олена Віталіївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.02
	Кублінська Ірина Анатоліївна, 05.18.16  «Технологія хаpчової продукції»
	Осауленко Ксенія Валентинівна, 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.01
	Мединська Тетяна Миколаївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 26.056.05
	Сова Надія Олександрівна, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Д 26.056.07
	Зоря Дмитро Ігорович, 05.23.04 «Водопостачання, каналізація»
	Д 26.056.08
	Балака Максим Миколайович, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та 
	лісотехнічних pобіт»
	Марченко Олександр Анатолійович, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та 
	лісотехнічних pобіт»
	Д 26.056.09
	Гуцул Тарас Володимирович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Золотар Людмила Вячеславівна, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»
	Михайлик Ольга Олександрівна, 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.09
	Тютюнник Марія Ізидорівна, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	Д 45.052.06
	Кулинич Вікторія Дмитрівна, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»
	Луцький національний технічний університет
	К 32.075.02
	Матрунчик Дмитро Миколайович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.03
	Пукас Віталій Леонідович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Чайка Михайло Анатолійович, 05.02.01  «Матеpіалознавство»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.01
	Зимогляд Андрій Юрійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Куроп’ятник Олена Сергіївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Д 08.084.03
	Сова Артем Валерійович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Д 08.084.05
	Данило Ірина Ігорівна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних 
	матеріалів»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.09
	Давиденко Олександр Миколайович, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-
	мастильних матеріалів»
	Д 26.062.17
	Чирков Артем Валерійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»
	Юдін Олексій Юрійович, 21.05.01 «Інформаційна безпека держави»
	Д 26.062.19
	Мухі-Алдін Хассан Мохамед (громадянин Іраку), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.01
	Тецький Артем Григорович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	

Д 64.062.04
	Калініченко Микола Юрійович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування 
	літальних апаратів»
	Матвєєв Олександр Вадимович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського 
 господарства» НААН України
	Д 27.358.01
	Дмитренко Віктор Петрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.05
	Велігоцький Дмитро Олексійович, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.20
	Горенко Дар’я Сергіївна, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Потоцький Ігор Олексійович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
	забезпечення»
	К 26.002.30
	Соболєв Артем Миколайович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.06
	Нікіпчук Сергій Вячеславович, 05.02.02 «Машинознавство»
	Д 35.052.10
	Кагало Ігор Олександрович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Тепляков Іван Юрійович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	Д 26.709.12
	Оліферук Володимир Миколайович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.01
	Савельєв Дмитро Ігорович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Д 64.707.04
	Говаленков Сергій Сергійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Іванов Євген Володимирович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Максименко Олена Аркадіївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.01
Крилов Євгеній Олександрович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Піщев Олег Віталійович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.04
	Ведь Олена Валеріївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Таврійський державний агротехнологічний університет
	Д 18.819.01
	Задосна Наталія Олександрівна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»
	Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
	Д 26.232.01
	Баранов Іван Ростиславович, 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та 
	спеціальних сплавів»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.01
	Рагулін Віталій Миколайович, 05.05.04 «Машини для земляних, доpожніх та 
	лісотехнічних pобіт»
	Д 64.059.02
	Дон Євген Юрійович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Херсонська державна морська академія
	К 67.111.01
	Безбах Олег Михайлович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Кобельник Оксана Степанівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Негруца Роман Юрійович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.04
	Белікова Тетяна Вячеславівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.05
	Лисенко Віктор Євгенович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»

Національний авіаційний університет
Д 26.062.17
	Бакалинський Олександр Олегович, 05.13.21  «Системи захисту інформації»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
СРД 64.050.01
	Касімов Анатолій Михайлович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
СРД 26.709.12
	Луценко Юрій Вікторович, 21.02.03  «Цивільний захист»
Найман Тетяна Володимирівна, 21.02.03  «Цивільний захист»
Сириця Юлія Олександрівна, 21.02.03  «Цивільний захист»

Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки Міністерство оборони України
СРК 26.739.01
	Нищук Андрій Михайлович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил  України,
СРД 26.712.01
	Зірка Марія Василівна, 05.13.06  «Інформаційні технології»

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
СРД 64.702.02
	Соломоненко Юрій Станіславович, 05.13.06  «Інформаційні технології»
	Черток  Олег Анатолійович, 20.02.14  «Озброєння і військова техніка»
СРД 64.702.03
	Мішуков Олександр Михайлович, 05.12.17  «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Пічугін Ігор Михайлович, 05.12.17  «Радіотехнічні та телевізійні системи»


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	К 27.821.04
	Музика Ольга Володимирівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України
	Д 08.353.01
	Мельник Тарас Віталійович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
	Д 67.830.01
	Нагірний Віталій Вікторович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Інститут зрошуваного землеробства НААН
	Д 67.379.01
	Місєвич Олександр Валентинович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Рубцов Данило Костянтинович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України
	К 05.854.01
	Мазурак Ірина Василівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Пророченко Сергій Сергійович, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»
	Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України
	Д 27.355.01
	Чепіга Альона Михайлівна, 03.00.15 «Генетика»
	Шуліка Любов Володимирівна, 03.00.15 «Генетика»
	Шуляр Аліна Леонідівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
	Д 64.366.01
	Харитоненко Наталія Сергіївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Львівський національний аграрний університет
	К 36.814.04
	Клим Олег Ярославович, 03.00.16 «Екологія»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	К 35.826.01
	Яремко Ольга Василівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Миколаївський національний аграрний університет
	К 38.806.03
	Бєлов Ярослав Валерійович , 06.01.09 «Рослинництво»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.09
	Биченко Володимир Борисович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»
	Шевчук Олександр Васильович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»
	Д 26.004.21
	Бабенко Антоніна Іванівна, 06.01.13 «Гербологія»
	Сінченко Володимир Вікторович, 06.01.01 «Загальне землеробство»
	Чумбей Володимир Васильович, 06.01.01 «Загальне землеробство»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.01
	Браніцький Юрій Юрійович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Приходько Віталій Олександрович, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.03
	Бондарчук Іванна Леонідівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Криворучко Людмила Михайлівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Уманський національний університет садівництва
	Д 74.844.01
	Полуніна Олександра Василівна, 06.01.07 «Плодівництво»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.01
	Горбовий Олександр Анатолійович, 07.00.01 «Історія України»
	Смірнова Богдана Олександрівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	К 27.053.02
	Данилевський Валерій Вікторович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»
	Істоміна Алла Олегівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.14
	Котова Сабіна Владиславівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
	історичні дисципліни»
	Прокопов Вадим Юрійович, 07.00.01  «Історія України»
	Інститут археології НАН України
	Д 26.234.01
	Борисов Артем Вадимович, 07.00.04 «Археологія»
	Васильєв Павло Михайлович, 07.00.04 «Археологія»
	Козленко Роман Олександрович, 07.00.04 «Археологія»
	Масюта Денис Олександрович, 07.00.04 «Археологія»
	Савельєв Олег Костянтинович, 07.00.04 «Археологія»
	Савельєва Катерина Сергіївна, 07.00.04 «Археологія»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	К 26.133.02
	Демедюк Юрій Григорович, 07.00.01 «Історія України»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.12
	Гудима Юрій Володимирович, 07.00.01 «Історія України»
	Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
	Д 26.373.01
	Бурлак Ганна Вікторівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Єгорова Світлана Віталіївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.01
	Шмалюх Альона Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
	Мастило Андрій Ярославович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
	Д 08.120.01
	Разживін Віталій Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вінницький національний аграрний університет
	Д 05.854.03
	Дмитрик Олег Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Іщенко Анастасія Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
	Підгорний Анатолій Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Шевчук Ганна Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Шинькович Андрій Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.12
	Козіна Катерина Геннадіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.03
	Сухачова Ольга Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Шмалій Людмила Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	Д 11.051.03
	Бараняк Ігор Євгенович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Подлепіна Поліна Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.01
	Дяченко Катерина Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Крамар Олег Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Роман Любомир Петрович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і
	політика»
	Щебель Андрій Іванович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.08
	Гакова Міра Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.06
	Степанюк Ольга Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.01
	Бідюк Алла Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тичук Тетяна Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	К 26.055.05
	Єфремова Олександра Сергіївна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 
	думки»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.10
	Долгополова Юлія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Коваль Тімур Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Лаврухіна Катерина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Манжула Ірина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Петруха Ніна Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Титок Вікторія Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Шапошнікова Інна Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.05
	Заріцька Надія Миколаївна, 08.00.03  «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Тарасенко Олексій Сергійович, 08.00.03  «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Костюк Максим Геннадійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Мавріна Марина Ігорівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Юшков Павло Олексійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 35.725.04
	Гобела Володимир Володимирович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Нароган Вадим Валентинович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України
	Д 26.870.01
	Манько Надія Федорівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний інститут стратегічних досліджень
	Д 26.718.01
	Ус Іван Васильович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.02
	Кривоконь Марина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Фонарьова Тетяна Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	Д 79.051.01
	Бірюков Єгор Ігорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 79.051.04
	Бродюк Ірина Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Колесник Ольга Олексіївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Ляшко Марина Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Німкович Андрій Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Шовкопляс Тетяна Семенівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Яворська Анастасія Федорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.20
	Миклуш Тарас Степанович, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Аксьонова Оксана Валеріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Алєксєйчук Олена Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Новосад Оксана Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Селіхов Сергій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сєнкевич Олександр Федорович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Граціотова Ганна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Зайченко Катерина Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Церковна Альона Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Подільський державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
	Желізко Олексій Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Коробська Альона Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Полтавська державна аграрна академія
	Д 44.887.01
	Салогуб Ірина Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Бшарат Нуман Абдел Карім Мохаммад, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Габ Олексій Георгійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Насіров Мехді Фарман огли, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Цімошинська Оксана Валентинівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
	К 41.119.01
	Булавченко Олександр Семенович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кравець Лариса Олексіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Кушакова Надія Олексіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Савченко Юлія Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Якушко Інна Валеріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.06
	Душак Майя Іванівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.01
	Гаврилко Ірина Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Нагаєва Галина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Подсоха Анна Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Тернопільський національний економічний університет
	Д 58.082.01
	Ватагович Михайло Іванович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Ксенжук Олександр Степанович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Д 58.082.03
	Городецький Микола Ярославович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Кононенко Олена Леонідівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Зварич Марта Степанівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Левшук Альона Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Бірюченко Світлана Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.01
	Булкін Станіслав Михайлович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Кривобок Катерина Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Сотнікова Ірина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.05
	Цимбалюк Ганна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Кавецький Вячеслав Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Лапшин Ігор Михайлович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
	політика»
	Степанок Ніна Юріївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	Шпак Наталія Григорівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні 
	технології в економіці»
	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	К 12.112.02
	Петренко Максим Олегович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.11
	Луканова Вікторія Вікторівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.05
	Колдунов Ярослав Вікторович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.27
	Саковська Олександра Юріївна, 09.00.05 «Історія філософії»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
	К 18.092.02
	Хайруліна Наіля Фаритівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Чуйко Вікторія Вікторівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.05
	Вовк Андрій Валерійович, 10.02.01 «Українська мова»
	Федіна Олена Володимирівна, 10.02.02 «Російська мова»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	К 11.051.14
	Ординська Ілона Яківна, 10.02.01 «Українська мова»
	Савченко Оксана Орестівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Шульженко Анжеліка Сергіївна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.15
	Кауза Ірина Богданівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Рижа Уляна Василівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.26
	Бобер Наталія Миколаївна, 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.02
	Бадюл Вікторія Вікторівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Нерян Софія Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Степаненко Ольга Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Ульянова Вікторія Олегівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	К 58.053.02
	Кузь Валентина Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
	Підодвірна Марія Ігорівна, 10.01.01 «Українська література»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.05
	Івасюк Оксана Василівна, 10.02.02 «Російська мова»
	

 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	К 73.053.03
	Димовська Анна Костянтинівна, 10.01.01 «Українська література»
	Кривопишина Катерина Сергіївна, 10.01.01 «Українська література»
	К 73.053.07
	Плечко Антоніна Андріївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Сьоміна Ольга Ігорівна, 10.02.01 «Українська мова»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
	К 32.051.08
	Теофілус Мукете Найомбе Мото (громадянин Камеруну), 11.00.11 «Конструктивна 
географія і раціональне використання природних ресурсів»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Академія адвокатури України
	К 26.122.01
	Пушкар Олег Анатолійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	К 26.006.09
	Циганенко Андрій Андрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Якимович Яким Васильович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Новіков Олег Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Тригубенко Віталій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	К 11.051.12
	Гнедик Євген Сергійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Бойко Олена Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право»
	Прасюк Володимир Маркович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Разіна Тетяна Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Севрук Юрій Григорович, 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
	Сень Ірина Зеновіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.01
	Алєксєєв Сергій Олегович, 12.00.11 «Міжнародне право»
Миронюк Артур Ігорович, 12.00.11 «Міжнародне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.04
	Бондаренко Ольга Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Казміришин Ернест Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право»
	Кравчук Катерина Геннадіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Макарчук Роман Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право»
	Тиліпська Ольга Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Д 26.001.05
	Бортницька Віта Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 26.001.06
	Пічко Роман Сергійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Д 26.001.46
	Віжунов Олександр Вікторович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Гаєвий Вадим Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
забезпечення»
	Мельник Оксана Ярославівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
забезпечення»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.07
	Бойко Валентина Вячеславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ступа Віктор Федосійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Олексів Ігор Ігорович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Трепак Леся Михайлівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних 
і правових учень»
	Д 35.051.27
	Гнатюк Тетяна Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право»

	Науково-дослідний інститут публічного права
	К 26.503.01
	Бейгул Сергій Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Денисюк Ілона Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Єрмак Володимир Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Жуковська Людмила Аркадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кирик Інна Станіславівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Кішлян Віктор Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Ніронка Юрій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право»
	Рожкова Марія Геннадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Семіног Світлана Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ситников Олександр Федотович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Чумак Юрій Якович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Шум Микола Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Шутак Таміла Георгіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Щербаков Володимир Валерійович, 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
	Дзюба Анастасія Юріївна, 12.00.08  «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.03
	Ладнюк Вікторія Ростиславівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.007.05
	Балацька Ольга Олександрівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Безпала Валентина Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.16
	Логвиненко Аліса Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сущенко Вадим Анатолійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Шапенко Людмила Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	
Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.16
	Гбур Люся Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 41.884.04
	Замкова Яна Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Карпенко Карина Костянтинівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Погребняк Олена Геннадіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Черніков Євген Едуардович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Артеменко Ярослав Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Муравйова Ірина Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право»
	Яковенко Микола Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	К 26.142.01
	Забродін Олексій Михайлович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Побіянська Неллі Борисівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	К 26.142.05
	Власюк Владислав Вікторович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Грищенко Олександра Петрівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Каліновська Альона Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
	К 26.063.02
	Заверховський Олег Васильович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Ляшенко Дарина Андріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.03
	Задерейко Світлана Юріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Куликович Антон Юрійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право»

	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.03
	Єрмаков Юрій В’ячеславович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Ішханян Андрій Рашидович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Коліуш Олег Леонідович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Максименко Олена Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Мельник-Томенко Жанна Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Тимченко Лілія Михайлівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса 
	Міністерства юстиції України
	К 64.896.01
	Вовчук Любомир Святославович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Гріненко Яна Віталіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Паршутін Андрій Борисович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Ткаченко Микола Стефанович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.28
	Славко Анна Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
	К 70.895.02
	Бочуляк Назарій Ігорович, 12.00.12 «Філософія права»

Національна академія внутрішніх справ
СРД 26.007.02
	Ібрагімов  Руслан  Махірович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Крупєй Сергій Романович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Мартиш Олександр Юрійович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Сітайло Олена Миколаївна, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Тараніч Євген Анатолійович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.04
	Вдовитченко Віталій  Олександрович, 21.07.05  «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку»


Національна академія Служби безпеки України
СРД 26.706.02
	Краснов Олександр Володимирович, 21.07.01  «Забезпечення державної безпеки України»

Харківський  національний університет  внутрішніх справ
СРД 64.700.07
	Волков Ігор Анатолійович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Звірянський  Геннадій  Володимирович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Крищенко Артем  Євгенович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Мацак Віталій Валентинович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Отрудько Віталій Іванович, 12.00.09  «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
	Д 18.092.01
	Дяченко Оксана Федорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Керекеша-Попова Олена Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної 
	освіти»
	Мороз-Рекотова Леся Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Петрик Крістіна Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Чередник Лідія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Кондратова Марина Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Остраус Юлія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Поливана Аліна Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Сироєжко Ольга Вячеславівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Сікорака Ліна Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Єгорова Ксенія Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Штика Юрій Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.01
	Боровик Микола Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Гладун Тетяна Олександрівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Пахомова Лідія Валеріївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Печериця Наталія Михайлівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.01
	Бузовська Юлія Федорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Реброва Ганна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Рогачко-Островська Марина Станіславівна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
	Рубель Ірина Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Степанова Дар’я Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 41.053.04
	Перелома Тетяна Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»
	Житомирський державний університет імені Івана Франка
	Д 14.053.01
	Волотівська Інна Іванівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Галецький Сергій Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.09
	Андрющенко Олена Олександрівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Тягло Наталія Василівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут вищої освіти НАПН України
	Д 26.456.02
	Дудіна Оксана Валеріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Романюк Оксана Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.49
	Ващило Ольга Валеріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Кузьменко Юлія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Криворізький державний педагогічний університет
	К 09.053.01
	Побоча Тетяна Дмитрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	К 35.874.03
	Федюк Галина Зіновіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Фомін Катерина Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Льотна академія Національного авіаційного університету
	К 23.144.02
	Демченко Інга Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ковальова Олена Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
	К 18.053.01
	Великжаніна Дар’я Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Жейнова Світлана Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Моренко Ольга Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.15
	Гавриленко Анастасія Олегівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	К 26.003.10
	Белоус Ігор Валерійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(медичні та фармацевтичні дисципліни)»
	Іщенко Алла Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання 
(медичні та фармацевтичні дисципліни)»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.23
	Ковальчук Жанна Михайлівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.03
	Токуєва Наталія Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Рівненський державний гуманітарний університет
	Д 47.053.01
	Серман Леся Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Лі Ліцюань (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	Ян Сяохан (громадянин КНР), 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»
	К 55.053.03
	Завгородній Денис Сергійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Середа Любов Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Цьома Наталія Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Українська інженерно-педагогічна академія
	Д 64.108.01
	Альсадун Мунтасір Асаад Джассім (громадянин Республіки Ірак), 13.00.04 «Теорія і 
методика професійної освіти»
	Дрокіна Аліна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Стрюк Костянтин Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
	Д 74.053.01
	Варениченко Анастасія Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Гордаш Андрій Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Калиновська Ірина Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Коміренко Юрій Анатолійович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Чередник Анна Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Херсонський державний університет
	К 67.051.02
	Попова Галина Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Юрженко Альона Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Адобовська Марія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Козак Юлія Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Брайко Богдан Валерійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Голопич Інна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Гриженко Віктор Васильович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Попович Вікторія Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ткачук Дмитро Валерійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Криворотько-Тайфур Каміллія Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 
	педагогіки»
	Лопатюк Олена Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Стрілець-Бабенко Олена Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної 
	освіти»
	Чорногор Наталія Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 23.053.04
	Шульга Сергій Володимирович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.02
	Федосєєв Станіслав Ешмуратович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.01
	Огурцов Олексій Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»
	Парубіна Діана Юріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Савенко Максим Володимирович, 14.01.09 «Дитяча хірургія»
	Холодов Ігор Георгійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Державна установа «Інститут медицини праці  НАМН України»
	Д 26.554.01
	Бубало Наталія Миколаївна, 14.03.06 «Токсикологія»
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Саркіс-Іванова Владислава Вадимівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Вербицький Євген Юрійович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Перепада Ганна Вікторівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
	Д 26.557.01
	Деркач Юрій Володимирович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Никифорак Зіновій Михайлович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
	України»
	Д 64.564.01
	Тітова Юлія Олександрівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Борис Галина Зіновіївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Бороденко Данило Ігорович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Горохівська Юлія Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Петришин Світлана Вікторівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Якименко Володимир Вікторович, 14.01.08 «Трасплантологія та штучні органи»

	Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
	Д 26.562.01
	Литвинчук Христина Михайлівна, 03.00.01  «Радіобіологія»
	Д 26.562.02
	Шаргородська Євгенія Борисівна, 03.00.15 «Генетика»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Бібен Андрій Васильович, 14.01.22 «Стоматологія»
	К 61.051.09
	Рощупкіна Тетяна Миколаївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія  МОЗ України» та Державна установа 
	«Інститут гастроентерології НАМН України»
	Д 08.601.02
	Бен Салем Федія (громадянка Тунісу), 14.01.11 «Кардіологія»
	Яловенко Марія Ігорівна, 14.01.11  «Кардіологія»
	Яхницька Мар’яна Михайлівна, 14.01.36  «Гастроентерологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
	Халімончик Вікторія Володимирівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
	Д 64.242.01
	Ліхіцький Олексій Олексійович, 14.01.35 «Кріомедицина»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.04
	Іськів Мар’яна Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Роговик Наталія Володимирівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 35.600.05
	Барабаш Оксана Степанівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Четайкіна Анна Валеріївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.02
	Грицишин Богдан Русланович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Гурін Павло Володимирович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Нестерцова Наталія Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Щурук Надія Василівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.05
	Усенко Катерина Олександрівна, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.03
	Кравцов Денис Ігорович (громадянин Білорусі), 14.01.03 «Хірургія»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.02
	Лобойко Вікторія Володимирівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та 
	курортологія»
	Чернієвська Світлана Григоріївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Шкуренко Олена Олександрівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та 
	курортологія»

	Сумський державний університет
	Д 55.051.05
	Теслик Тетяна Петрівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Баязітов Дмитро Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»
	Беденюк Олена Сергіївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Боднарчук Ірина Василівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Герасим Лаліта Миколаївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Кащак Тетяна Василівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Чорненька Ганна Миколаївна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Шацький Віктор Васильович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Щепанський Борис Федорович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 58.601.02
	Гриценко Ганна Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Лілевська Анастасія Анатоліївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Пацков Андрій Олександрович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Шипілов Сергій Анатолійович, 14.01.03 «Хірургія»
	Яковенко Кирило Вадимович, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Д 64.609.02
	Кожина Ольга Сергіївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 64.609.04
	Юрченко Ольга Миколаївна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 64.609.05
	Бойко Володимир Васильович, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	Платонова Олена Іванівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 
	НААН України
	Д 64.359.01
	Зезекало Вікторія Костянтинівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	Рудова Наталія Геннадіївна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 
	інфекційні хвороби та імунологія»
	Тіон Метью Терзунгве, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні 
	хвороби та імунологія»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	К 55.053.04
	Борисенко Тетяна Вікторівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Смірнова Ірина Володимирівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Смородська Марина Миколаївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

	АРХІТЕКТУРА
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.02
	Алімадад Солтані Алі (громадянин Ісламської Республіки Іран), 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Дикун Жанна Євгеніївна, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Касім Мохаммед Басім Касім (громадянин Іраку), 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Яковенко Маргарита Костянтинівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	К 26.451.02
	Кельнер Світлана Семенівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Пугачов Дмитро Леонідович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Д 26.453.02
	Віннічук Ірина Петрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Заіка Інна В’ячеславівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»
	Павленко Тетяна Валеріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Бабатенко Олександр Васильович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи»
	Білецький Павло Степанович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Вавринів Олена Степанівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Заверуха Ольга Ярославівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Кованда Оксана Володимирівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Талдонова Лілія Олександрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ 
Національна  академія Державної  прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
СРД 70.705.01	
Федорчук Анатолій  Вікторович, 21.02.02  «Охорона державного кордону»

Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки Міністерство оборони України
СРК 26.739.01
	Іващенко Олег Іванович, 20.01.10  «Розвідка та іноземні армії» 

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил  України,
СРД 26.702.01
	Абрамов Антон Павлович, 20.01.05  «Будівництво Збройних Сил»
	Клепіков Валерій  Федорович, 20.01.05  «Будівництво Збройних Сил»

	Назаркін  В’ячеслав Миколайович, 20.01.05  «Будівництво Збройних Сил»
	Половенко  Віталій  Миколайович, 20.01.05  «Будівництво Збройних Сил»
	Сирський Олександр  Станіславович, 20.01.05  «Будівництво Збройних Сил»
Череп  Василь  Леонідович, 20.01.05  «Будівництво Збройних Сил»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
Воєнно-дипломатична академія ім. Євгенія Березняка
СРК 26.716.02
	Голянич Богдан  Васильович, 21.07.02  «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»
	Климишин Юлія  Валеріївна,  21.07.02  «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»
	Шарий Олександр Володимирович, 21.07.02  «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	К 14.052.03
	Дубовик Анастасія Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
	державного управління при Президентові України
	Д 08.866.01
	Божок Ольга Ігорівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Терханов Федір Іванович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Балабуха Катерина Євгенівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Костенюк Наталя Іванівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Янюк Сергій Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Хребтій Ігор Віталійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Д 26.810.02
	Кіндрат Людмила Русланівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	К 79.051.05
	Мединська Ганна Адамівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Неділько Аліна Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Федорова Ніна Олегівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Карлаш Вікторія Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Кізян Руслан Володимирович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки 
	та охорони громадського порядку»
	Клейшмідт Юрій Валерійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Корецька Тетяна Костянтинівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Полехіна Ірина Сергіївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Соломко Юлія Іванівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Головко Олександр Сергійович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Майсара С. А. Алкум (громадянин Палестини), 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Мошнін Андрій Афанасійович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»
	Мурашко Віталій Сергійович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки 
	та охорони громадського порядку»
	Прав Роман Юрійович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та 
	охорони громадського порядку»
	К 26.142.06
	Гаврилов Андрій Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Кириченко Ганна Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Юськов Геннадій Михайлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	К 26.807.04
	Зацерківна Марина Олексіївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Коржова Тетяна Василівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Класичний приватний університет
	К 17.127.05
	Зайцева Станіслава Станіславівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Карнаух Антон Сергійович, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Телеп Оксана Анатоліївна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Фомиця Олексій Леонідович, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Харківська державна академія культури Міністерства культури України
	Д 64.807.02
	Сенченко Оксана Миколаївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
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