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	Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 
	Василенка
	Д 64.832.04
	Рибалко Іван Миколайович, 05.02.01 «Матеpіалознавство»
	Харківський національний університет будівництва та архітектури
	Д 64.056.01
	Алейнікова Алевтина Ігорівна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Бугаєвський Сергій Олександрович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та 
	цивільного будівництва»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.09
	Скоб Юрій Олексійович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні 
	методи»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.03
	Россолов Олександр Вікторович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»
	Д 64.089.04
	Гусєва Юлія Юріївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
	Харківський національний університет радіоелектроніки
	Д 64.052.08
	Левикін Ігор Вікторович, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Чала Оксана Вікторівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»
	Херсонський національний технічний університет
	Д 67.052.02
	Горач Ольга Олексіївна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і 
	комбікормів, олійних і луб'яних культур»
	Черкаський державний технологічний університет
	Д 73.052.04
	Давидов Вячеслав Вадимович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
	Можаєв Михайло Олександрович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
	СРД 26.709.12
	Дейнеко Наталя Вікторівна, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Єременко Сергій Анатолійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Землянський Олег Миколайович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Лінчевський Євген Анатолійович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Тищенко Олександр Михайлович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Яковчук Роман Святославович, 21.02.03 «Цивільний захист»
	Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
	СРД 64.702.02
	Бутко Ігор Миколайович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
	Д 26.360.01
	Присяжнюк Олег Іванович, 06.01.09 «Рослинництво»
	Інститут водних проблем і меліорації НААН України
	Д 26.362.01
	Власова Олена Веніаміновна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Журавльов Олександр Володимирович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Рябков Сергій Володимирович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Інститут зрошуваного землеробства НААН
	Д 67.379.01
	Бояркіна Любов Вадимівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Герус Людмила Василівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Заєць Сергій Олександрович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Котельников Дмитро Ігорович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»
	Тищенко Андрій Вікторович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України
	Д 27.355.01
	Бірюкова Ольга Дмитрівна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»
	Стародуб Любов Феофілівна, 03.00.15 «Генетика»
	Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
	Д 64.366.01
	Щипак Геннадій Васильович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.09
	Матушевич Любов Миколаївна, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»
	Уманський національний університет садівництва
	Д 74.844.04
	Воробйова Наталія Василівна, 06.01.06 «Овочівництво»
	Лещук Надія Василівна, 06.01.06 «Овочівництво»
	Херсонський державний аграрно-економічний університет
	Д 67.830.01
	Коваленко Олег Анатолійович, 06.01.09 «Рослинництво»

	ІСТОРИЧНІ НАУКИ
	Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН 
	України
	Д 35.222.01
	Качмар Володимир Михайлович, 07.00.01 «Історія України»
	Коцан Василь Васильович, 07.00.05 «Етнологія»
	Пуйда Роман Богданович, 07.00.01 «Історія України»
	Стасюк Олександра Йосипівна, 07.00.01 «Історія України»
	Федорчук Олена Степанівна, 07.00.05 «Етнологія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.01
	Жданович Олеся Петрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»
	Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства 
	оборони України та Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.25
	Грицюк Валерій Миколайович, 20.02.22 «Військова історія»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.04
	Кагамлик Світлана Романівна, 07.00.01 «Історія України»
	Університет Григорія Сковороди в Переяславі
	Д 27.053.01
	Бондаренко Олександр Володимирович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
	спеціальні історичні дисципліни»




	ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
	Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
	Д 26.889.01
	Костинець Валерія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Пащук Лідія Віталіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Шкода Марʼяна Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
	Д 26.130.01
	Кириченко Оксана Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Вінницький національний аграрний університет
	Д 05.854.03
	Пришляк Наталя Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
	Д 35.154.01
	Лисяк Наталія Михайлівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Маслиган Олена Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені 
	Вадима Гетьмана»
	Д 26.006.01
	Штундер Ірина Олександрівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Д 26.006.02
	Шлапак Алла Василівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 
	відносини»
	Д 26.006.06
	Коритник Лілія Петрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Запорізький національний університет
	Д 17.051.08
	Маркова Світлана Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.03
	Кифяк Олександр Васильович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Сисоєва Інна Миколаївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
	Д 20.052.06
	Шкуренко Ольга Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
	Д 41.177.02
	Кулаковська Тетяна Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»


	Київський національний торговельно-економічний університет
	Д 26.055.03
	Канєва Тетяна Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Коровій Валерій Вікторович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Насібова Ольга Вікторівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.01
	Васильєва Олена Олексіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Шапуров Олександр Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Львівський торговельно-економічний університет
	Д 35.840.01
	Баран Ростислав Ярославович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Мульска Ольга Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
	Національний інститут стратегічних досліджень
	Д 26.718.01
	Гріненко Андрій Юрійович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
	Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
	Д 26.350.01
	Кучмєєв Олександр Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Мамчур Володимир Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Д 26.350.02
	Бездушна Юлія Сергіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Шкуліпа Людмила Володимирівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за 
	видами економічної діяльності)»
	Національний університет водного господарства та природокористування
	Д 47.104.03
	Єрешко Юлія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Трофименко Олена Олексіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Одеський національний економічний університет
	Д 41.055.01
	Грималюк Андрій Вікторович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
	Д 41.051.11
	Чайковська Марина Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Подільський  державний аграрно-технічний університет
	Д 71.831.02
	Субота Микола Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Поліський національний університет
	Д 14.083.02
	Черевко Ірина Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»

	Полтавський державний аграрний університет
	Д 44.887.01
	Федірець Олег Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.03
	Грицьков Євгеній Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.01
	Макарова Вікторія Вікторівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 
	навколишнього середовища»
	Сумський національний аграрний університет
	Д 55.859.01
	Миколенко Інна Григорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Турчин Люба Ярославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
	Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
	Д 52.051.06
	Бєлоусова Наталія Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Василюк Софія Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
	економіка»
	Миленький Владислав Миколайович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
	Університет банківської справи
	Д 26.883.01
	Рудевська Вікторія Ігорівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.01
	Іванчов Павло Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним 
	господарством»
	Харківський державний університет харчування і торгівлі
	Д 64.088.02
	Кащена Наталія Борисівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
	економічної діяльності)»
	Чміль Ганна Леонідівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 
	економічної діяльності)»
	Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
	Д 64.055.01
	Пархоменко Наталія Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
	(за видами економічної діяльності)»
	Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
	Д 64.089.01
	Карпушенко Марія Юріївна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської 
	діяльності»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.01
	Свінарьова Ганна Борисівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
	видами економічної діяльності)»
	Співак Сергій Михайлович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
СРД 26.852.41
Кубів Степан Іванович, 21.08.01  «Іноземні держави та їхні потенціали»
Ткач Микола Ярославович, 21.08.01  «Іноземні держави та їхні потенціали»

	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
	Д 08.051.11
	Янковський Степан Владиславович, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Інститут української мови НАН України
	Д 26.173.01
	Коваленко Наталія Дмитрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Ястремська Тетяна Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.15
	Наумовська Олеся Владиславівна, 10.01.07 «Фольклористика»
	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
	Д 76.051.07
	Гуцуляк Тетяна Євгенівна, 10.02.01 «Українська мова»

	ЮРИДИЧНІ НАУКИ
	Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної
	 академії наук України»
	Д 11.170.02
	Деркач Елла Михайлівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Павлюченко Юлія Миколаївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-
	процесуальне право»
	Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
	Д 61.051.07
	Болдіжар Сандра Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 08.727.02
	Антонюк Олександр Андрійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Плетенець Віктор Миколайович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 08.727.04
	Андрушко Андрій Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Войтович Іван Іванович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
	Кікалішвілі Марія Вікторівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
	кримінально-виконавче право»
	Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
	Д 35.140.02
	Назар Юрій Степанович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»


	Запорізький національний університет
	Д 17.051.07
	Єрмак Олександр Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Малетич Михайло Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Смичок Євген Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Західноукраїнський національний університет
	Д 58.082.04
	Крамар Руслана Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Світлак Ірина Іванівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.46
	Денега Олег Петрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Журавель Валерій Олександрович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Зеленський Віталій Миколайович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального 
	забезпечення»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.07
	Капітаненко Наталія Петрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Львівський національний університет імені Івана Франка
	Д 35.051.03
	Удовенко Жанна Володимирівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національна академія внутрішніх справ МВС України
	Д 26.007.04
	Гайдулін Олександр Олександрович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень», 12.00.03 "Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право"
	Колодій Олексій Анатолійович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Д 26.007.05
	Сіроткіна Марія Вячеславівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національний авіаційний університет
	Д 26.062.16
	Верлос Наталя Володимирівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Мачуська Ірина Борисівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Нестор Віталій Романович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
	Національний університет «Львівська політехніка»
	Д 35.052.19
	Комарницька Ірина Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Терлюк Іван Ярославович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»
	Національний університет «Одеська юридична академія»
	Д 41.086.03
	Купіна Людмила Францівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Токарчук Людмила Михайлівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Чванкін Сергій Анатолійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Ярошевська Тамара Василівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Д 41.086.04
	Карпінська Наталія Володимирівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне 
	право; природоресурсне право»
	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
	Д 64.086.02
	Цувіна Тетяна Андріївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
	міжнародне приватне право»
	Д 64.086.03
	Пижова Марина Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Д 64.086.04
	Корнієнко Ганна Сергіївна, 12.00.06  «Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
	природоресурсне право»
	Остапенко Юлія Ігорівна, 12.00.04  «Господарське право, господарсько-процесуальне 
	право»
	Яковлєв Андрій Анатолійович, 12.00.02  «Конституційне право; муніципальне право»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 41.722.02
	Батюк Олег Володимирович, 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони 
	правопорядку», 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"
	Тетерятник Ганна Костянтинівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність», 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.02
	Замрига Артур Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Терзі Олена Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Яра Олена Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
	інформаційне право»
	Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
	Д 20.149.01
	Іщук Сергій Іванович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 
	правових учень»
	Сумський державний університет
	Д 55.051.07
	Невядовський Владислав Олегович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Полянський Антон Олександрович  , 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
	Університет державної фіскальної служби України
	Д 27.855.03
	Леган Ірина Миколаївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»


	Університет митної справи та фінансів
	Д 08.893.03
	Мазурик Роман Володимирович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	Д 64.700.01
	Буглак Юрій Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 	інформаційне право»
	Гончаренко Ганна Анатоліївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право»
	Мартовицька Олена Василівна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Д 64.700.02
	Кройтор Володимир Андрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
	право; міжнародне приватне право»
	Підпала Ірина Валентинівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
	Северінова Олександра Борисівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Шевченко Дмитро Анатолійович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
	політичних і правових учень»
	Д 64.700.03
	Довбань Ігор Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право»
Національна академія внутрішніх справ МВС України
	СРД 26.007.02
	Козаченко Олександр Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Мірковець Дмитро Михайлович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Саковський Андрій Анатолійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Старенький Олександр Сергійович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Національна академія Служби безпеки України
	СРД 26.706.02
	Луценко Юрій Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
	виконавче право», 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Ходанович Віталій Олександрович, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
	судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність», 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України»
	Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України
	СРД 41.722.02
	Павлютін Юрій Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове 
	право; інформаційне право», 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку»
	Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
	СРД 64.700.07
	Стащак Анжела Юріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
	Федосова Олена Валеріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
	експертиза; оперативно-розшукова діяльність»



	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
	Д 05.053.01
	Галузяк Василь Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Панов Сергій Феофанович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Якименко Світлана Іванівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
	Д 56.146.01
	Бурчак Станіслав Олександрович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Носко Юлія Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
	Д 12.112.01
	Атаманюк Світлана Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Бескорса Олена Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Вікторенко Ірина Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Іваній Ігор Володимирович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
	Д 29.053.01
	Бутенко Людмила Леонідівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Д 29.053.03
	Кін Олена Миколаївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»
	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
	Д 26.451.01
	Овчарук Оксана Василівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.01
	Чеботарьова Олена Валентинівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Київський університет імені Бориса Грінченка
	Д 26.133.05
	Рудюк Тетяна Вікторівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»
	Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
	Д 70.705.03
	Олійник Леонід Віталійович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)»
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
	Д 26.053.23
	Мартинюк Тетяна Анатоліївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Позднякова Олена Леонтіївна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»
	Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
	Д 44.053.03
	Собченко Тетяна Миколаївна, 13.00.09 «Теорія навчання»
	Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
	Д 55.053.01
	Коваленко Наталія Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
	Д 58.053.03
	Пришляк Оксана Юріївна, 13.00.04  «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
	Д 70.145.01
	Глінчук Юлія Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Савка Ірина Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Хмельницький національний університет
	Д 70.052.05
	Замрозевич-Шадріна Світлана Романівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Попадич Олена Олександрівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
	Д 23.053.02
	Костенко Лариса Давидівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

	МЕДИЧНІ НАУКИ
	Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
	Д 05.600.02
	Фік Володимир Богуславович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»
	Державна установа «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»
	Д 26.551.01
	Кондро Мар’яна Миронівна, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»
	Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
	Д 64.566.01
	Семчишин Мирослава Григорівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»
	Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»
	Д 26.557.01
	Литвак Світлана Олегівна, 14.01.05 «Нейрохірургія»
	Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
	НАМН України
	Д 26.561.01
	Естрін Сергій Ігорович, 14.01.08 «Трасплантологія та штучні органи»
	Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 20.601.01
	Пантус Андрій Володимирович, 14.01.22 «Стоматологія»
	Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН 
	України
	Д 26.155.01
	Палійчук Ольга Володимирівна, 14.01.07 «Онкологія»
	Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
	Д 35.600.04
	Мацюра Оксана Іванівна, 14.01.10 «Педіатрія»
	Національний інститут раку МОЗ України
	Д 26.560.01
	Бурлака Антон Анатолійович, 14.01.07 «Онкологія»
	Ляшенко Андрій Олександрович, 14.01.07 «Онкологія»
	Стаховський Олександр Едуардович, 14.01.07 «Онкологія»
	Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
	Д 26.003.01
	Короленко Володимир Васильович, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.02
	Вереснюк Наталія Сергіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Коровай Сергій Вікторович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Садовий Андрій Петрович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Одеський національний медичний університет МОЗ України
	Д 41.600.02
	Бічевська Розалія Газізянівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»
	Іжа Ганна Миколаївна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»
	Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 
	охорони здоров’я України
	Д 58.601.01
	Волотовська Наталія Володимирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»
	Дроняк Микола Миколайович, 14.01.03 «Хірургія»
	Харківський національний медичний університет МОЗ України
	Д 64.600.06
	Андрущенко Тетяна Анатоліївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
	Пересипкіна Тетяна Валентинівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
	Д 64.051.33
	Гайдучок Ігор Григорович, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Зубченко Світлана Олександрівна, 14.03.08 «Імунологія та алергологія»
	Пасієшвілі Тамара Мерабівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

	ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
	Запорізький державний медичний університет МОЗ України
	Д 17.600.03
	Бурлака Богдан Сергійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної 
	справи та судова фармація»
	Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
	Д 26.613.04
	Тарасенко Вікторія Олександрівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація 
	фармацевтичної справи та судова фармація»

	ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
	Національний університет біоресурсів і природокористування України
	Д 26.004.08
	Кучерук Марія Дмитрівна, 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»

	МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Підгорбунський Микола Анатолійович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Підлипська Аліна Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Львівська національна академія мистецтв
	Д 35.103.01
	Болюк Олег Миколайович, 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
	Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
	Д 41.857.01
	Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»
	Черноіваненко Алла Дмитрівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

	АРХІТЕКТУРА
	Київський національний університет будівництва і архітектури
	Д 26.056.02
	Марковський Андрій Ігорович, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
	архітектури»
	Яценко Віктор Олександрович, 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна аpхітектуpа»

	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.03
	Асєєва Юлія Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Кічук Антоніна Валеріївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Саврасов Микола Володимирович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
	Д 26.453.01
	Лич Оксана Миколаївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Ткаченко Олександр Анатолійович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Чиханцова Олена Анатоліївна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Д 26.453.02
	Клочко Алла Олексіївна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»
	Попелюшко Роман Павлович, 19.00.04 «Медична психологія»
	Терещенко Кіра Володимирівна, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна 
	психологія»
	Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
	Д 26.457.01
	Губеладзе Ірина Гурамівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної 
	роботи»
	Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
	Д 26.450.02
	Вовченко Ольга Анатоліївна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Гончарук Наталія Миколаївна, 19.00.08 «Спеціальна психологія»
	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
	Д 26.001.26
	Купрєєва Ольга Іллівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
	Університет Григорія Сковороди в Переяславі
	Д 27.053.04
	Когут Олександра Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
	Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
	Д 64.609.03
	Чистовська Юлія Юріївна, 19.00.04 «Медична психологія»

	ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
	Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
	Ушинського»
	Д 41.053.06
	Ростецька Світлана Іванівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
	Яковлева Лілія Іванівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
СРД 26.852.40
Петров Валентин Володимирович, 21.07.02 «Розвідувальна діяльність органів державної безпеки»

	ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
	Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
	Д 35.829.01
	Задорожна Ольга Романівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»
	Національний університет фізичного виховання і спорту України
	Д 26.829.01
	Радченко Лідія Олексіївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт»

	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
	Інститут законодавства Верховної Ради України
	Д 26.867.03
	Антипенко Ірина Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Класичний приватний університет
	Д 17.127.03
	Боков Олександр Віталійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Козаченко Юліана Павлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Національний університет цивільного захисту України
	Д 64.707.03
	Євдокимов Віктор Валерійович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної 
	безпеки та охорони громадського порядку»
	Супрунова Ірина Валеріївна, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»
	Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія 
	управління персоналом»
	Д 26.142.04
	Гнатенко Валерій Сергійович, 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки 
	та охорони громадського порядку»
	Грабовенко Наталія Валеріївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
	управління при Президентові України
	Д 64.858.01
	Серьогіна Тетяна Володимирівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
	Чорноморський національний університет імені Петра Могили
	Д 38.053.03
	Лізаковська Світлана Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Мохова Юлія Леонідівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»
	Свірко Світлана Володимирівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

	КУЛЬТУРОЛОГІЯ
	Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
	Д 26.807.02
	Руденко Сергій Борисович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
	Трач Юлія Василівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»
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