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	теплоенергетика»
	Інститут ядерних досліджень НАН України
	Д 26.167.01
	Піонтковський Юрій Федорович, 01.04.16 «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.03
	Чебанов Тарас Леонідович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.09
	Бекетов Олексій Геннадійович, 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення 
	обчислювальних машин і систем»

	Київський національний університет технологій та дизайну
	Д 26.102.02
	Макатьора Дмитро Анатолійович, 05.05.10 «Машини легкої промисловості»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	Д 45.052.01
	Алєксєєва Юлія Олександрівна, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Дівчук Тетяна Євгеніївна, 05.09.01 «Електpичні машини й апарати»
	Д 45.052.06
	Ясько Станіслав Георгійович, 05.03.05  «Пpоцеси та машини обpобки тиском»
	К 45.052.04
	Головко Олександр Костянтинович, 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво 
	електронної техніки»
	Істоміна Наталія Миколаївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	К 45.052.05
	Яремчук Валерій Миколайович, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
	К 35.874.01
	Скоробагатько Тарас Миколайович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Льотна академія Національного авіаційного університету
	К 23.144.01
	Сало Наталія Анатоліївна, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Сорока Михайло Юрійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
	Д 64.169.01
	Дубовик Олександр Михайлович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Тінькова Віра Сергіївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Національна металургійна академія України
	Д 08.084.03
	Білий Олександр Петрович, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»
	Ду Юньшен (громадянин КНР), 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та спеціальних сплавів»
	Ібрагімов Мехман Саядулла огли, 05.05.08 «Машини для металургійного виробництва»
	Какарека Денис Леонідович, 05.05.08 «Машини для металургійного виробництва»
	Лю Тяньи (громадянин КНР), 05.16.02 «Металуpгія чоpних і кольорових металів та спеціальних сплавів»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.07
	Інь Ченлян (громадянин КНР), 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Ладигіна Ольга Анатоліївна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Д 26.062.09
	Шкільнюк Ірина Олександрівна, 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-
	мастильних матеріалів»
	Д 26.062.17
	Охріменко Андрій Олександрович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Погорелов Володимир Володимирович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»
	Д 26.062.19
	Соловйов Олександр Віталійович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
	інститут»
	Д 64.062.01
	Доброродня Ганна Сергіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Д 64.062.04
	Алексенко Борис Олександрович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Зорік Ігор Володимирович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Комбаров Володимир Вікторович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування літальних апаратів»
	Чумак Антон Сергійович, 05.07.02 «Пpоектування, виробництво та випробування 
	літальних апаратів»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.04
	Шкурпела Олександр Олександрович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Д 64.050.15
	Гулак Сергій Олександрович, 05.22.09 «Електpотранспорт»
	Д 64.050.17
	Санін Юрій Костянтинович, 05.11.17 «Біологічні та медичні пpилади і системи»
	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
 імені Ігоря Сікорського»
	Д 26.002.07
	Петренко Олексій Володимирович, 05.11.03 «Гіpоскопи та навігаційні системи»
	Д 26.002.08
	Волошин Антон Олександрович, 05.27.01 «Твеpдотільна електpоніка»
	Цигода Владислав Владиславович, 05.27.01 «Твеpдотільна електpоніка»
	Д 26.002.11
	Єфросінін Дмитро Володимирович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Д 26.002.13
	Зінь Ольга Іванівна, 05.17.21 «Технологія водоочищення»
	Д 26.002.15
	Тимошенко Андрій Миколайович, 05.03.07 «Пpоцеси фізико-технічної обpобки»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.01
	Ткаченко Валентина Андріївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Д 26.059.02
	Куцман Олександр Михайлович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Цинка Анатолій Олександрович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Д 26.059.03
	Аксьом Петро Андрійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Криворот Анатолій Ігорович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Курніков Сергій Іванович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Місько Євген Михайлович, 05.22.02 «Автомобілі та тpактоpи»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.02
	Козій Володимир Богданович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»
	Д 35.052.04
	Галянчук Ігор Романович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
	


Костик Ігор Володимирович, 05.11.01 «Пpилади та методи вимірювання механічних 
	величин»
	Юрасова Оксана Георгіївна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
	теплоенергетика»
	Д 35.052.12
	Лиско Богдан Олегович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Намінат Олександр Сергійович, 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
	Д 35.052.17
	Сорохтей Василь Михайлович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Д 35.052.18
	Войтасик Андрій Миколайович, 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
	Корицький Віктор Ігорович, 05.13.03 «Системи та пpоцеси кеpування»
	Національний університет «Одеська морська академія»
	Д 41.106.01
	Казак Юрій Владіславович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.07
	Кальян Дмитро Олександрович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	Д 26.709.12
	Зобенко Наталія Василівна, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Романюк Валентин Петрович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Шевченко Ольга Станіславівна, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Національний університет харчових технологій
	Д 26.058.03
	Скочко Олексій Іванович, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів 
	з гідробіонтів»
	Скроцький Сергій Олександрович, 03.00.20 «Біотехнологія»
	Фурсік Оксана Петрівна, 05.18.04 «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з 
	гідробіонтів»
	Д 26.058.06
	Ковтун Аліна Володимирівна, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів, 
	кондитерських виробів та харчових концентратів»
	Сивній Іванна Іванівна, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів, кондитерських 
	виробів та харчових концентратів»
	Д 26.058.07
	Погарський Олексій Сергійович, 05.18.13 «Технологія консеpвованих і охолоджених 
	харчових пpодуктів»
	К 26.058.05
	Щудло Тарас Сергійович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.04
	Белюченко Дмитро Юрійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Гудак Роман Васильович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Стрілець Валерій Вікторович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Щербак Станіслав Сергійович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

	Одеська державна академія будівництва та архітектури
	Д 41.085.01
	Бенраді Ілхам (громадянин Марокко), 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Даниленко Денис Сергійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
	Д 41.816.01
	Патлаєнко Микола Олександрович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Торошанко Олександр Станіславович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
	Д 41.816.02
	Сідень Сергій Віталійович, 05.12.07 «Антени та пpистpої мікpохвильової техніки»
	Одеський національний морський університет
	Д 41.060.01
	Балдук Георгій Павлович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Булгаков Руслан Валерійович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Калюжний Олексій Вікторович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Маулевич Владислав Олегович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
	Сипливець Олександр Олександрович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та 
	споруди»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.01
	Новікова Наталія Олексіївна, 05.13.06  «Інформаційні технології»
	Д 41.052.02
	Фроленкова Ольга Вікторівна, 05.02.08 «Технологія машинобудування»
	Д 41.052.04
	Посох Валерій Олегович, 05.14.14 «Теплові та ядеpні енеpгоустановки»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.04
	Решетченко Альона Ігорівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»
	Українська академія друкарства
	Д 35.101.01
	Михайлюк Сергій Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.02
	Коренєв Роман Валерійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Нікулін Валерій Борисович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
	Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
	Д 35.226.02
	Волошин Віталій Андрійович, 05.17.14  «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії»
	Харківський національний автомобільно-дорожній університет
	Д 64.059.01
	Урдзік Сергій Миколайович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»
	Харківський національний технічний університет сільського господарства
 імені Петра Василенка
	Д 64.832.04
	Богомолов Олексій Олексійович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації 
	сільськогосподарського виробництва»

	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.01
	Крошка Юлія Володимирівна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Чуканова Наталія Петрівна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.09
	Дем’янченко Ольга Пантеліївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Соловйова Олена Миколаївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Херсонська державна морська академія
	К 67.111.01
	Макруха Тетяна Олександрівна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Таланюк Вікторія Віталіївна, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.01
	Вороненко Сергій Вікторович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
	Олійник Юрій Олександрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.05
	Дворецький Михайло Леонідович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
	СРД 26.710.01
	Залужний Олексій Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Редзюк Євгеній Володимирович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету 
	України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського»
	СРК 26.002.30
	Марченко Андрій Олександрович, 01.05.02 «Математичне моделювання та 
	обчислювальні методи»
	Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки
	СРК 26.739.01
	Герда Максим Ігорович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
	СРК 35.735.01
	Почечун Олександр Олексійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з 
	надзвичайних ситуацій
	Д 64.707.01
	Діброва Олексій Сергійович, 21.06.02 «Пожежна безпека»
	Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
	СРД 64.702.01
	Артеменко Артем Анатолійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	СРД 64.702.02
	Пчельніков Сергій Іванович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»

	СРД 64.702.03
	Несміян Олексій Юрійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Спіркін Євген Вікторович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»
	Струцінський Олег Васильович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»
	Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки
 Збройних Сил України
	СРД 26.712.01
	Попков Олег Борисович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Білоцерківський національний аграрний університет
	Д 27.821.01
	Главатчук Віта Анатоліївна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
	Державний вищий навчальний заклад Національний лісотехнічний університет України
	Д 35.072.02
	Жуковський Олег Валерійович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Кендзьора Наталія Зенонівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Дніпровський державний аграрно-економічний університет
	К 08.804.03
	Капшук Наталя Олексіївна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»
	Інститут агроекології і природокористування НААН
	Д 26.371.01
	Шацман Дмитро Олександрович, 03.00.16 «Екологія»
	Інститут водних проблем і меліорації НААН України
	Д 26.362.01
	Мінза Філіпп Аркадійович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Черевичний Юрій Олександрович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Інститут зрошуваного землеробства НААН
	Д 67.379.01
	Білий Володимир Миколайович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Нікішов Олександр Олександрович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України
	К 05.854.01
	Матковська Марія Володимирівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України
	Д 27.355.01
	Филь Сергій Іванович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
	К 44.351.01
	Безалтична Олена Олександрівна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів 
	тваринництва»
	Краснощок Олександр Олександрович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	К 35.826.01
	Мартишук Тетяна Василівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	К 35.826.02
	Захарчук Петро Броніславович, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
	Оріхівський Тарас Володимирович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України
	К 27.380.01
	Багатченко Володимир Васильович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.05
	Андрієнко Любов Миколаївна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»
	Д 26.004.09
	Підховна Світлана Михайлівна, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Слюсарчук Віталій Васильович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»
	Содолінський Руслан Вікторович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»
	Урлюк Юрій Станіславович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»
	Д 26.004.10
	Волощук Володимир Петрович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Найденко Валентина Михайлівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	К 47.104.05
	Золотарьова Іванна Богданівна, 03.00.16 «Екологія»
	Мельник Вікторія Вікторівна, 03.00.16 «Екологія»
	Скиба Вікторія Павлівна, 03.00.16 «Екологія»
	Подільський  державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.01
	Мацера Ольга Олегівна, 06.01.09 «Рослинництво»
	Уманський національний університет садівництва
	Д 74.844.04
	Любченко Інна Олександрівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	К 74.844.02
	Кушнір Олена Василівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»
	Новікова Тетяна Петрівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
	К 64.803.02
	Ничипорук Олексій Миколайович, 06.01.11 «Фітопатологія»
	Панченко Юрій Сергійович, 06.01.11 «Фітопатологія»
	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»
	К 26.259.01
	Нагнибіда Ольга Олександрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.01
	Бучаста Світлана Іванівна, 07.00.01 «Історія України»
	Нукало Надія Михайлівна, 07.00.01 «Історія України»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.05
	Гуменяк Андрій Романович, 07.00.01 «Історія України»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.01
	Стаценко Дмитро Володимирович, 07.00.01 «Історія України»


	Інститут історії України НАН України
	Д 26.235.01
	Медвідь Вікторія Олексіївна, 07.00.01 «Історія України»
	Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН 
	України
	Д 35.222.01
	Павлович Юрій Осипович, 07.00.01 «Історія України»
	Фіногенов Олег Михайлович, 07.00.01 «Історія України»
	Ципишев Сергій Іванович, 07.00.05 «Етнологія»
	Черленяк Іванна Василівна, 07.00.05 «Етнологія»
	Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
	Д 26.228.01
	Клос Андрій Ігорович, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.01
	Грицюк Ольга Віталіївна, 07.00.05 «Етнологія»
	Данилевич Аліса Петрівна, 07.00.05 «Етнологія»
	Михайленко Марина Юріївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Стичинський Іван Валентинович, 07.00.05 «Етнологія»
	Д 26.001.20
	Гук Марія Сергіївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
	дисципліни»
	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства 
	оборони України та Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.25
	Мелькін Василь Володимирович, 20.02.22 «Військова історія»
	Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
	Д 26.373.01
	Пятницька Вероніка Валеріївна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»
	Національний університет «Острозька академія»
	Д 48.125.02
	Годжал Світлана Сергіївна, 07.00.01 «Історія України»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони 
	України
	К 26.709.04
	Гайдарли Григорій Сидорович, 20.02.22 «Військова історія»
	Красота Ігор Васильович, 20.02.22 «Військова історія»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.01
	Сосюра Леся Григорівна, 07.00.01 «Історія України»
	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
	Литвин Михайло Миколайович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»

	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.02
	Шевченко Юлія Андріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.006.03
	Рудь Олександр Олегович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Чебакова Тетяна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 26.006.04
	Білінець Марина Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Білявська Аліна Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Кузьменко Віталій Миколайович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Д 26.006.06
	Пушкарьова Олена Юріївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	Д 20.051.12
	Романюк Надія Василівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	Д 14.052.01
	Кочин Тетяна Михайлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Савіцький Владислав Валентинович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Широкопояс Олександр Юрійович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Яремчук Ігор Миколайович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Державний університет телекомунікацій
	Д 26.861.03
	Труш Марія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Філіна Ольга Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»

	Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
	Д 08.820.03
	Гребенюк Галина Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.01
	Бомба Івона Ізабеля , 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Вавілова Вікторія Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.03
	Барна Степан Степанович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Петрук Інна Павлівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Інститут економіки промисловості НАН України
	Д 11.151.01
	Косицький Костянтин Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Шевченко Андрій Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.10
	Дружиніна Ірина Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.02
	Засенко Олексій Юрійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.001.12
	Софієнко Анастасія Петрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Афонов Роман Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Завгородній Руслан Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Залунін Микита Михайлович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Саленко Андрій Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Ткаченко Ілля Дмитрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Тютченко Світлана Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	К 45.052.02
	Семеніхіна Вікторія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Кирніс Наталія Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Процикевич Арсен Ігорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»

	Маріупольський державний університет
	К 12.093.03
	Глазова Анна Богданівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Запотічна Роксолана Андріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Коровчук Юрій Іванович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Музиченко Микола Володимирович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні 
	економічні відносини»
	Національний інститут стратегічних досліджень
	Д 26.718.01
	Бугайчук Наталія Володимирівна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Мельник Наталія Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Осіпова Алла Анастасіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.350.02
	Сергєєва Наталя Валеріївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
	Д 08.080.01
	Алєксєєнко Дарʼя Дмитрівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Дудник Алла Вікторівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
	Д 64.050.02
	Александрова Вікторія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління 
	підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Фощій Петро Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний транспортний університет
	Д 26.059.04
	Комчатних Олена Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Петровська Світлана Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Сопоцько Ольга Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Цюман Євгенія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.03
	Жигало Оксана Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»


	Національний університет «Чернігівська політехніка»
	Д 79.051.01
	Алшарф Ібрахім Ахмад Мохамад, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Ханін Семен Григорович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Д 79.051.04
	Вядрова Надія Григорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Луцкевич Олександр Володимирович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.01
	Гаврилюк Юлія Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Дяченко Валентин Сергійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
	Альшаафі Мохамед Алі, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Оплачко Ірина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеська національна академія харчових технологій
	Д 41.088.05
	Галянт Сергій Романович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Губко Віталій Ігорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Одеський національний політехнічний університет
	Д 41.052.10
	Буковський Олександр Олександрович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Павлович Олександра Романівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Подільський  державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
	Петриняк Андрій Ярославович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Золотарьова Валентина Іллівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Кривоберець Марина Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

	Сумський державний університет
	Д 55.051.01
	Завражний Костянтин Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Д 55.051.06
	Молоток Ігор Федорович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Самойлікова Анастасія Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.01
	Касаєва Юлія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Патлатюк Сергій Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
	К 18.819.03
	Чернявський Іван Юрійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Український державний університет залізничного транспорту
	Д 64.820.05
	Головаш Олена Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Мамедов Сергій Геннадійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Семенцов Руслан Володимирович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Ємець Андрій Вікторович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Середа Олена Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
	Зеленський Сергій Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.05
	Прігунов Олексій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Педан Марина Леонідівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)»
	Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
	СРК 26.716.02
	Пархоменко Павло Петрович, 21.08.01 «Іноземні держави та їхні потенціали»

	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.02
	Родян Марія Володимирівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Ткаченко Катерина Валеріївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.11
	Рябека Євгенія Олександрівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.05
	Горбенко Катерина Панасівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Стариковська Олена Олександрівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.27
	Бабюк Вікторія Леонідівна, 09.00.06 «Логіка»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.21
	Гавеля Олександра Русланівна, 09.00.11 «Релігієзнавство»
	Картаєв Володимир Вікторович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Франків Дмитро Миколайович, 09.00.14 «Богослов'я»
	Шевчук Павло Вікторович, 09.00.14 «Богослов'я»
	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.13
	Стецька Ірина Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»
	Шмега Катерина Михайлівна, 10.01.01 «Українська література»
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.12
	Гоменюк Аліна Володимирівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
	Донецький національний університет імені Василя Стуса
	К 11.051.14
	Мінгораєва Анна Володимирівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне 
	мовознавство»
	Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
	Д 26.178.01
	Голяк Тетяна Василівна, 10.01.09 «Літературне джерелознавство і текстологія»
	Цимбал Богдан Володимирович, 10.01.09 «Літературне джерелознавство і текстологія»
	Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
	Д 26.172.01
	Кобилецька Людмила Володимирівна, 10.02.03 «Слов'янські мови»
	Ковалюк Ольга Костянтинівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Остратюк Наталя Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»

	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.11
	Попівняк Олена Олексіївна, 10.02.04 «Германські мови»
	Д 26.001.15
	Мукан Анна Сергіївна, 10.01.01 «Українська література»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.03
	Остапович Марія Олександрівна, 10.01.06 «Теорія літератури»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	К 35.051.15
	Вуєк Ольга Євгенівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Ткаченко Наталія Дмитрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	К 35.051.23
	Брікнер Тетяна Володимирівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.26
	Брик Марина Мурманівна, 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	К 58.053.02
	Лахманюк Антоніна Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	К 64.053.05
	Аксой Мурат (громадянин Турецької Республіки), 10.02.02 «Російська мова»
	Камєнєва Ірина Адамівна, 10.02.02 «Російська мова»
	Кисла Наталія Вікторівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.27
	Гужва Ольга Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Крупкіна Тетяна В’ячеславівна, 10.02.04 «Германські мови»
	Мусаєва Росала Шахін кизи, 10.02.04 «Германські мови»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	К 73.053.03
	Погосян Наталія Ігорівна, 10.01.01 «Українська література»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.07
	Бігдай Марія Олексіївна, 10.02.01 «Українська мова»
	Калимон Юлія Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Школьна Наталія Олександрівна, 10.02.04 «Германські мови»
	ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.22
	Карабінюк Микола Миколайович, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія 
	ландшафтів»
	Лук’янчук Катерина Анатоліївна, 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія 
	ландшафтів»
	Почаєвець Олена Олександрівна, 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.08
	Ярошевич Мар’яна Андріївна, 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»
	Одеський державний екологічний університет
	Д 41.090.01
	Уманська Ольга Володимирівна, 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, 
	агрометеорологія»
	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Романчук Ольга Захарівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Савченко Анатолій Миколайович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Державний науково-дослідний інститут МВС України
	Д 26.732.01
	Заїчко Костянтин Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Аксютіна Анастасія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Донецький юридичний інститут МВС України
	К 11.737.02
	Бронова Юлія Георгіївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Волкова Анастасія Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Катрич Анастасія В’ячеславівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Кравцова Маргарита Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Левшина Яна Олександрівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Ярмоленко Олександр Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Корецка-Шукєвіч Домініка Дар’я, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Корецька Вікторія Віталіївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Корецький Олег Павлович, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»
	Малашко Олександр Євгенійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Бухарін Гліб Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Сакун Дар’я Ігорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.04
	Коломієць Владислав Миколайович, 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
	Ріш Філіпп Алоїз , 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Романівка Зеновій Євгенович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Д 26.236.03
	Левенець Борис Борисович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Полянський Анатолій Григорович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Сметана Василь Васильович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Ющик Олексій Олексійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Класичний приватний університет
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	кримінально-виконавче право»
	Бєлкіна Діна Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Живова Юлія Вадимівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
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	Радченко Оксана Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Устюжанінова Ольга Тарасівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Бук Мирослава Олегівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Волошин Іванна Петрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Гарасимів Оксана Юріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Гунько Наталія Юріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових учень»
	Науково-дослідний  інститут публічного права
	К 26.503.01
	Авраменко Олександр Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Буланова Юлія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Диська Дар’я Григорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Желінський Віталій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кадегроб Альбіна Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	

Келеберда Володимир Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Колесник Ярослав Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Костяков Ігор Анатолійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Манжос Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Неборський Євген Аркадійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Попик Анна Валеріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Садовська Ірина Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Сімчук Віталій Петрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Толстоносов Димитрій Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
	НАПрН України
	Д 26.500.01
	Мехеда Владислав Дмитрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
	Браверман Станіслав Олександрович, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Попадинець Максим Ігорович, 12.00.12 «Філософія права»
	Скубак Едуард Олександрович, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Д 26.007.03
	Коваленко В’ячеслав Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Шубіна Наталія Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Д 26.007.05
	Бігунець Ірина Миколаївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Танривердієв Хазарі Муса-огли, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Хомич Дмитро Олегович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Чугаєвська Альона Вікторівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національна академія Служби безпеки України
	Д 26.706.02
	Жевелєва Ірина Сергіївна, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.16
	Рогозіннікова Катерина Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Саєнко Олександр Сергійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Баран Анастасія Василівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Бльок Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Крикавська Ірина Василівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Кухарчук Христина Іванівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Лепех Леся Любомирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Ременяк Олеся Василівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Русанюк Уляна Ярославівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Фіцик Софія Олександрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Юрійчук Олена Орестівна, 12.00.12 «Філософія права»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.16
	Піляй Андрій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.01
	Котова Альона Сергіївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Савенко Микола Євгенійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Чернобаєв Станіслав Ігорович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.086.02
	Філонова Юлія Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Ханієва Фатіма Магомедівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Д 64.086.03
	Марченко Юлія Іванівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Д 64.086.04
	Бойчук Наталія Романівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Вакім Вадад Еліасівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Коритін Денис Сергійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Малохліб Олена Сергіївна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Омаров Анвер Мурад огли, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Чепак Антон Олександрович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 41.884.04
	Бааджи Наталія Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Будяченко Ольга Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
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	Д 26.142.02
	Амелін Олександр Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Шейбут Денис Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	К 26.142.01
	Білий Олександр Олександрович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	К 26.142.05
	Ікаєв Андрій Русланович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Колодчина Алла Леонідівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Подлєгаєв Костянтин Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Коцур Микола Миколайович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Марцінків Руслан Романович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Сугак Олексій Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.03
	Арделян Тетяна Онуфріївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Кифлюк Юлія Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Свінцицький Андрій Вікторович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.03
	Брагар Віталій Станіславович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Буличов Єгор Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Дубов Сергій Миколайович , 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Золотніков Олександр Сергійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Кандуєв Денис Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Марич Євген Васильович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Самойленко Олександр Степанович, 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
	Вороний Олександр Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Контимирова Вікторія Вікторівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Левін Віталій Ігорович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Нестеренко Олександр Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Потопальський Станіслав Віталійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 
	фінансове право; інформаційне право»
	Д 64.700.02
	Бондарєв Едуард Миколайович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Горбань Тетяна Саввівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Гуфман Геннадій Леонідович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Киричок Антон Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
	Лесько Алла Олексіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Таварткіладзе Олександр Мезенович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	К 64.051.30
	Ахмедова Ельміра Раятівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Новоселова Віталіна Віталіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
	К 70.895.02
	Андрущенко Олександр Юрійович, 12.00.12 «Філософія права»
	Ковальчук Альбіна Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»

	Лабань Олена Олексіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Лавриненко Мар’яна Романівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Мул Альона Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
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	Стрижак Віталій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національна академія Служби безпеки України
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	Жалубак Віталій Михайлович, 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
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	Калабашкін Іван Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 41.722.02
	Колесник Сергій Павлович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку»
	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Бердянський державний педагогічний університет
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	Барканов Артем Борисович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Дудукалова Олександра Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Косогов Іван Георгійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Воронецька Валентина Володимирівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Гладун Ольга Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Матіюк Дмитро Володимирович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Павлюк Богдан Валерійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Бєлікова Марія Валентинівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Грибоєдова Тетяна Олександрівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Шевченко Тетяна Юріївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
	університет імені Григорія Сковороди»
	Д 27.053.03
	Бережний Юрій Миколайович , 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дубина Лариса Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Ігнатенко Сергій Анатолійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мекшун Алла Дмитрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Остапчук Тарас Степанович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України
	Д 26.455.03
	Скорнякова Олена Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.01
	Настас Дар’я Леонідівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
	Попова Оксана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 29.053.03
	Ал-Самаррай Алаа Хуссейн Малу (громадянин Республіки Ірак), 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Садова Наталя Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Юніна Ольга Євгенівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
 імені К. Д. Ушинського»
	Д 41.053.01
	Мен Ян (громадянин КНР), 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.09
	Горлач Валентина Вікторівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Літвінова-Головань Ольга Павлівна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Рома Оксана Юріївна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
	Д 26.459.01
	Гриценчук Олена Олександрівна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в 
	освіті»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Бідюк Дмитро Євгенійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Інститут проблем виховання НАПН України
	Д 26.454.01
	Агіляр Туклер Вікторія Вільямівна, 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»
	Білик Руслана Миколаївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
	Гонтова Лариса Валеріївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Крусь Оксана Петрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	К 26.001.49
	Дибська Тетяна Сергіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (східні мови)»
	Тулякова Катерина Робертівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Гречишкіна Ірина Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Гричаник Наталія Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)»
	Карповець Христина Миколаївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Олійник Алла Михайлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Ранюк Оксана Петрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (польська мова)»
	Д 26.133.06
	Співакова Інна Борисівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

	Класичний приватний університет
	Д 17.127.04
	Бицюк Вікторія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Курінна Людмила Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мирошниченко Олена Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Омок Ганна Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Сиваш Сніжана Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
	К 45.052.07
	Попенко Наталія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Льотна академія Національного авіаційного університету
	К 23.144.02
	Дорошенко Олена Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Дорошенко Тетяна Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Скрипник Олександр Сергійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
	К 18.053.01
	Чорна Альона Віталіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
	К 38.134.02
	Гарна Світлана Юріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)»
	Тимчик Марина Павлівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.15
	Гурська Олена Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Скирда Тетяна Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Теремінко Лариса Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	К 26.003.10
	Головченко Оксана Іванівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»
	Хміль Ірина Юріївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.03
	Сухойваненко Людмила Федорівна, 13.00.02  «Теорія та методика навчання (математика)»
	Д 26.053.06
	Волинець Тетяна Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Демкова Віта Олександрівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Петруньок Тетяна Броніславівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
	Д 26.053.14
	Редькіна Марія Анатоліївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)»
	Д 26.053.19
	Антіпова Наталія Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	К 26.053.09
	Войчун Олена Вікторівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Національний університет "Чернігівський  колегіум"  імені Т. Г. Шевченка
	Д 79.053.04
	Богданович Володимир Володимирович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 
	педагогіки»
	Зелений Павло Олександрович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони 
	України
	К 26.709.06
	Тракалюк Олег Леонідович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.01
	Чернявська Ольга Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 44.053.03
	Булага Костянтин Миколайович, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Грановська Тетяна Яківна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Сидоренко Олена Леонідівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.01
	Чекрій Ірина Ігорівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Д 58.053.03
	Сокотов Юрій Вікторович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
	Д 64.053.04
	Жадько Олена Анатоліївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Перевознюк Вікторія Вадимівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Радченя Ірина Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шпак Інна Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Корєхов Артем Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Куриш Наталія Костянтинівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Шагова Олександра Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
	Д 73.053.02
	Бондар Вікторія Григорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 73.053.04
	Козійчук Оксана Григорівна, 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Буковинський державний медичний університет МОЗ України
	Д 76.600.02
	Зачепа Ольга Андріївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Колеснік Оксана Володимирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
	Д 26.604.01
	Голубнича Галина Ігорівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Державна установа «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
	Д 64.603.01
	Когут Ігор Йосипович, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Літус Ірина Олександрівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 
	України»
	Д 26.558.01
	Музь Наталія Миколаївна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»
	Д 64.618.01
	Букіна Юлія Вячеславівна, 03.00.07 «Мікробіологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Водоп’янов Володимир Анатолійович, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Кришталь Олександр Олексійович, 14.01.16 «Психіатрія»
	Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
	Д 26.557.01
	Аксьонов Руслан Валерійович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Ілюк Роман Юрійович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Коваленко Ігор Васильович, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України»
	Д 26.611.01
	Давиденко Вікторія Леонідівна, 14.01.19 «Оториноларингологія»
	Мохаммед К. Ф. Рєзмак (громадянин Палестини), 14.01.19 «Оториноларингологія»
	Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 
 України»
	Д 41.556.01
	Павловський Михайло Ігорович, 14.01.18 «Офтальмологія»
	Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка 
 НАМН України»
	Д 64.607.01
	Рокутов Віктор Сергійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»
	Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
	Д 26.553.01
	Ліщенко Інеса Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Остапенко Юлія Юріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Тертична-Телюк Світлана Вікторівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Фатюк Вікторія Геннадіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
	України»
	Д 64.564.01
	Манська Катерина Геннадіївна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
	Д 41.563.01
	Весна Олена Анатоліївна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державна установа «Інститут урології НАМН України»
	Д 26.615.01
	Кваша Олександр Миколайович, 14.01.06 «Урологія»
	Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
	Д 26.550.01
	Літвіненко Дмитро Федорович, 14.03.05 «Фармакологія»

	Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
	НАМН України»
	Д 26.555.01
	Пукас Катерина Володимирівна, 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
	НАМН України»
	Д 26.552.01
	Говардовська Ольга Олександрівна, 14.01.26 «Фтизіатрія»
	Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології
 імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України
	Д 26.616.01
	Войцеховська Катерина Віталіївна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Романовський Андрій Віталійович, 14.01.12 «Ревматологія»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.08
	Чегринець Наталія Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія  МОЗ України» та Державна установа 
	«Інститут гастроентерології НАМН України»
	Д 08.601.02
	Коненко Ірина Сергіївна, 14.01.36 «Гастроентерологія»
	Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
	Д 08.601.01
	Максимчук Наталія Олексіївна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Твердовський Іван Валерійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 08.601.04
	Кривчук Олексій Анатолійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
	Д 17.600.01
	Біцадзе Олександр Гелайович (громадянин Грузії), 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»
	Тузко Ганна Володимирівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 17.613.02
	Риндіна Наталія Григорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Савицька Любов Миколаївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.04
	Абрамова Тетяна Вікторівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 20.601.01
	Григорук Галина Василівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Гринів Олена Іллівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Кушлик Андрій Петрович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Олійник Роман Петрович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Хабчук Вадим Сергійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Хомик Мирослава Ігорівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 20.601.02
	Кліщ Ірина Петрівна, 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»
	К 20.601.04
	Атаманюк Віталія Михайлівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Гафійчук Світлана Мирославівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Дзюбановський Олег Ігорович, 14.01.03 «Хірургія»
	Павлюк Наталія Михайлівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.01
	Лещук Світлана Євгенівна, 14.01.22  «Стоматологія»
	Д 35.600.05
	Гута Роксолана Романівна, 14.01.11 «Кардіологія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.01
	Гудар’ян Юлія Ігорівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Полковнікова Ксенія Юріївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Д 26.613.02
	Костів Максим Олександрович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Сейлова Анастасія Ігорівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.613.03
	Деркач Надія Вікторівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Цепколенко Ганна Володимирівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»
	Д 26.613.09
	Куліш Альона Станіславівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Хлєбас Світлана Василівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Яковин Олег Мирославович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 26.613.11
	Карачарова Ірина Юріївна, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Новіков Микола Євгенович, 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.03
	Абдулрахман Абдул Кадір (громадянин Республіки Пакистан), 14.01.03 «Хірургія»
	Дола Оксана Леонідівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Забудський Олександр Васильович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Королюк Наталія Петрівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Красовська Олександра Володимирівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Д 26.003.04
	Хіменко Тетяна Миколаївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 26.003.05
	Ватанха Тетяна Василівна, 14.01.22 «Стоматологія»
	Куваєв Олексій Сергійович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Сидоряко Андрій Вікторович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 26.003.08
	Свінціцький Ігор Анатолійович, 14.01.11 «Кардіологія»
	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.03
	Равшанов Тимур Баходірович, 14.03.05 «Фармакологія»
	Стахорська Марина Олександрівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.02
	Косюга Ольга Миколаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Решетіло Олеся Валеріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Антощук Роман Ярославович, 14.01.03 «Хірургія»
	Безкоровайна Галина Олександрівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Бідованець Богдан Юліанович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Гаріян Сергій Васильович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Д 58.601.02
	Кузьмінська Ольга Борисівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Хомин Олена Ярославівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»
	К 58.601.04
	Зарічна Ольга Йосипівна, 03.00.04 «Біохімія»
	Українська медична стоматологічна академія
	Д 44.601.01
	Животовський Ігор Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Д 44.601.02
	Недоборенко Вадим Михайлович, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
	Д 26.631.01
	Козачук Єлизавета Сергіївна, 14.01.03 «Хірургія»
	Степура Олена Адамівна, 14.01.14 «Ендокринологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.01
	Бабинкін Андрій Борисович, 14.01.03 «Хірургія»
	Данилова Ольга Вікторівна, 14.01.03 «Хірургія»
	Корж Павло Ігорович, 14.01.03 «Хірургія»
	Д 64.609.02
	Дем’яненко Марина Вікторівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Кір’янчук Наталія Валеріївна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Д 64.609.03
	Литвиненко Василь Васильович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Лінська Катерина Ігорівна, 14.01.16 «Психіатрія»
	Мелех Наталія Володимирівна, 19.00.04 «Медична психологія»
	Д 64.609.04
	Брик Руслан Петрович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
	Д 64.609.05
	Криничко Валерія Василівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та 
	курортологія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.01
	Федевич Віталій Степанович, 14.01.06 «Урологія»
	Д 64.600.03
	Мірзебасов Максим Абдулахович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Титов Євген Вячеславович, 14.03.02 «Патологічна анатомія»
	Д 64.600.04
	Желєзнікова Марина Олександрівна, 14.01.37 «Нефрологія»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.33
	Висоцька Катерина Юріївна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»
	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Гуртовенко Ірина Олександрівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.02
	Гадяк Ірина Василівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 
	судова фармація»
	Деркач Галина Олегівна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
	Д 26.613.04
	Буткевич Тетяна Анатоліївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Костюк Ірина Анатоліївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

	Національний фармацевтичний університет МОЗ України
	Д 64.605.01
	Чаленко Наталія Миколаївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»
	Д 64.605.02
	Оксенюк Оксана Євгенівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Постой Владислав Валерійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Д 64.605.03
	Фещенко Галина Ігорівна, 14.03.05 «Фармакологія»
	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
 ім. С. З. Ґжицького
	К 35.826.01
	Крог Анастасія Олександрівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
	Масалович Юрій Степанович, 16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.03
	Ковпак Оксана Сергіївна, 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»
	Д 26.004.14
	Єрмак Анна Василівна, 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»
	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет
 імені Василя Стефаника»
	К 20.051.08
	Конвалюк Уляна Володимирівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Прокоп’як Віра Богданівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
	Осадча Олександра Анатоліївна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Содомора Христина Мирославівна, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
	Шауліс Катерина Костянтинівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
	К 35.869.01
	Борух Ірина Михайлівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Лісогорська Антоніна Альбертівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Максименко Лілія Василівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
	К 26.103.02
	Решетньова Ганна Олексіївна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Садова-Мандюк Оксана Ярославівна, 17.00.05 «Образотворче мистецтво»
	Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
 України
	Д 26.005.01
	Омельченко-Агай Кухі Галина Сергіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Тітаренко Любов Сергіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Д 26.005.02
	Антоненко Маргарита Муратівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Голубенко Маріанна Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Гриценко Ольга Григорівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Ду Сяошуан (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Хе Веньлі (громадянка КНР), 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	К 55.053.04
	Калашникова Алла Ігорівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	АРХІТЕКТУРА
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.02
	Костюченко Ольга Анатоліївна, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Обиночна Зоряна Василівна, 18.00.02 «Аpхітектуpа будівель та споpуд»
	Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
	К 26.103.01
	Ковешнікова Олександра Володимирівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація 
	пам'яток архітектури»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.11
	Брич Марія Тарасівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.02
	Благовестова Олена Олександрівна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	К 64.089.06
	Коровкіна Ганна Аркадіївна, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Кузнєцова Яна Юріївна, 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
	Голованова Тетяна Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.02
	Опанасенко Людмила Анатоліївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

	Федько Олександр Олександрович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Штих Ірина Ігорівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Вінков Веніамін Юрійович, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.01
	Мураненко Катерина Юріївна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Юрченко-Шеховцова Тетяна Іванівна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.10
	Іващенко Альона Ігорівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Степаненко Інна Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Федоренко Любов Петрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Національний університет «Острозька академія»
	Д 48.125.03
	Ткачук Ольга Володимирівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	К 41.051.07
	Зуєва Альона Олександрівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Кушнір Євгенія Олексіївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Харченко Наталя Михайлівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
	Д 29.051.11
	Струкова Олена Володимирівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.04
	Приймаченко Олеся Миколаївна, 19.00.06 «Юридична психологія»
	СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.15
	Бавикіна Вікторія Миколаївна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»
	ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.709.02
	Харабара Володимир Іванович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
	СРК 26.852.29
	Левченко Сергій Михайлович, 20.02.22 «Військова історія»
	СРК 26.852.31
	Миронюк Микола Юрійович, 20.02.14 «Озброєння і військова техніка»
	Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
	СРД 64.702.01
	Запара Денис Михайлович, 20.02.12 «Військова кібернетика, системи управління та 
	зв'язок»
	Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
	СРД 26.702.01
	Бокій Віктор Григорович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
	Вовчанський Василь Іванович, 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»
	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.29
	Сваволя Ірина Зіновіївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та 
	глобального розвитку»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.12
	Кокарча Юлія Анатоліївна, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.03
	Кадір Асо Араз (громадянин Республіки Ірак), 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»
	Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
	СРК 26.716.02
	Зорін Костянтин Миколайович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної 
	безпеки»
	Семенюк Юрій Володимирович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної 
	безпеки»
	Трегубов Дмитро Миколайович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної 
	безпеки»
	Яцюк Павло Федорович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»
	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
	Д 35.829.01
	Балушка Людмила Миронівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Малиновський Андрій Ігорович, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Чжао Дун (громадянин КНР), 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Д 26.829.02
	Дуб Мар’яна Михайлівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Петрухнов Олександр Дмитрович, 24.00.03 «Фізична реабілітація»
	Харківська державна академія фізичної культури
	К 64.862.01
	Арканія Русудан Автанділівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Державний університет «Житомирська політехніка»
	К 14.052.03
	Миколаєць Олександр Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	К 20.052.07
	Децик Ольга Павлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.03
	Шевченко Алла Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
	Д 26.891.02
	Козак Іван Павлович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Колодій Олександр Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Кропівницька Маргарита Едуардівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Мальцева Алла Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Паутов Вадим Олексійович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»
	Турецков Тарас Євгенович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Лисенко Віталій Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Обуховська Лариса Іванівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»
	Солоннікова Ірина Миколаївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 35.860.01
	Бойко Оксана Ярославівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Шаповалова Ірина Борисівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Національна академія державного управління при Президентові України
	Д 26.810.01
	Гусак Ірина Володимирівна, 25.00.03 «Державна служба»
	Соловйов Євген Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Федоренко Тетяна Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Д 26.810.02
	Божко Яна Олександрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Левченко Олег Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Протасенко Костянтин Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Тараненко Олена Петрівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Копанчук Олена Євгенівна, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та 
	охорони громадського порядку»
	Москалюк Сергій Володимирович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Рубан Артем Вікторович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та 
	охорони громадського порядку»
	Сєркова Надія Анатоліївна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	К 41.863.01
	Сенча Сергій Анатолійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	К 26.142.06
	Борисов Андрій Вікторович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Сивий Руслан Петрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Живило Євген Олександрович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.03
	Гололобов Сергій Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Олійник Оксана Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.34
	Аль Худірі Ясір Хамза Салман (громадянин Республіки Ірак), 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Д 26.852.15
	Василенко Ксенія Микитівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Д 26.852.25
	Зелінська Анастасія Андріївна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та 
	редагування»
	Соловйов Максим Сергійович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	К 26.807.04
	Василенко Валерія Юріївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Вербицька Ганна Анатоліївна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Осаула Вадим Олександрович, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»
	Чубрей Анастасія Вікторівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та 
	редагування»
	Класичний приватний університет
	К 17.127.05
	Кушнір Галина Олександрівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Путькалець Людмила Анатоліївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Риженко Людмила Михайлівна, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»
	Скібан Олена Іванівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»
	Трегуб Ангеліна Михайлівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
	Д 26.165.01
	Медведєва Анжеліка Сергіївна, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
	бібліографознавство»
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