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Згідно Статуту та засновницьких документів Міжнародний гуманітарний університету, як вищий 
навчальний заклад приватної форми власності, підпорядковується Міністерству освіти і науки Укра-
їни. В нормативних документах зазначено, що Університет створено з метою надання освітніх послуг, 
поширення передових методів викладання навчальних дисциплін; розвитку науки, допомоги організації 
наукової діяльності професорсько-викладацьким складом університету та поширення інформації про 
цю діяльність через засоби масової інформації; впровадження правової культури, розвитку духовності 
та зміцнення моральних засад суспільства, формування громадянської позиції, почуття власної гідності 
у молоді, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги на університетському рівні та спри-
яння цьому в загальносуспільних стосунках.[1]

За Законом України «Про вищу освіту» факультет – це структурний підрозділ закладу вищої освіти, 
що об’єднує не менш як три кафедри, які в закладах вищої освіти у сукупності забезпечують підготовку 
здобувачів вищої освіти, а кафедра – це базовий структурний підрозділ закладу вищої освіти, що прова-
дить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією). [2]

Наукова робота за напрямами діяльності Міжнародного гуманітарного університету забезпечується 
6 факультетами, а саме: Факультет права, економіки та кібербезпеки (декан к.ю.н., доцент Тицька Я.О.), 
Факультет менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму (декан к. е. н., доцент Дишкантюк О.В.), 
Факультет стоматології та фармації (декан д. мед.н., доцент Шутурмінський В.Г.), Факультет медицини 
та громадського здоров’я (декан к. мед.н., доцент Кукушкін В.Н.), Факультет мистецтва і дизайну (декан 
Кравець Н.В.), Факультет лінгвістики та перекладу (декан Адамова Г.В.) та Чернівецьким інститутом 
Міжнародного гуманітарного університету (директор д.ю.н., доцент Сирко Р.Б.)

Наукова діяльність у Міжнародному гуманітарному університеті з кожним роком все більше впливає 
на вдосконалення підготовки самих науковців та якість отриманих знань здобувачами вищої освіти сту-
пеня доктора філософії та здобувачами вищої освіти ступеня магістр.

Мету і завдання наукової та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти визначено у Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» статті 65: «Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах вищої 
освіти є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освіт-
ньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти». [2]

Розвиток науки є одним з головних джерел отримання знань майбутніми науковцями і, перш за все, 
мова йде про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та здобувачів вищої освіти 
ступеня магістр, які по справжньому захоплюються науково-дослідницькою роботою.

Важливим чинником до подальшої активізації науково-дослідної роботи у Міжнародному гуманітар-
ному університеті протягом звітного 2021–2022 навчального року була робота двох 2-х спеціалізованих 
вчених рад, а саме:
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Спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 з розгляду і захисту дисертацій на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень; 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право; 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно – 
розшукова діяльність. Виконуючий обов’язки голови ради Подобний О.О. доктор юридичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Факультету права, економіки 
та кібербезпеки Міжнародного гуманітарного університету, секретар доктор юридичних наук, доцент 
Манько Д.Г.; Спеціалізована вчена рада К 41.136.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захи-
сту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22-Сто-
матологія, голова ради Чумакова Ю.Г., доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної 
стоматології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету, секретар ради, 
доцент Заградська О.Л.

З липня 2021 року почали працювати нові разові Спеціалізовані вчені ради Міжнародного гуманітар-
ного університету і першим здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії, який захистив дисер-
тацію був Тищенко Юрій Володимирович, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціаль-
ності 081-Право кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Факультету права, економіки 
та кібербезпеки.

Цікавою є історія захищення дисертацій у 2-х спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового 
ступеню кандидата юридичних, філологічних та медичних наук:

– у 2010 році захищено 4 дисертацій;
– у 2011 році захищено 8 дисертацій;
– у 2012 році захищено 16 дисертацій;
– у 2013 році захищено 23 дисертації;
– у І півріччі 2014 року захисту дисертацій не було;
– у 2014 році захищено 6 дисертацій;
– у І півріччі 2015 року захищено 20 дисертацій;
– у 2015 році захищено 29 дисертацій;
– у І півріччі 2016 року захищено 6 дисертацій;
– у 2016 році захищено 10 дисертацій;
– у І півріччі 2017 року захищено 8 дисертацій;
– у 2017 році захищено 9 дисертацій;
– у І півріччі 2018 року захищено 5 дисертацій;
– у 2018 році захищено 8 дисертацій;
– у І півріччі 2019 року захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій;
– у 2019 році захищено 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій.
– у І півріччі 2020 року захищено 3 дисертації;
– у 2020 році захищено 3 дисертації;
– у І півріччі 2021 року захищено 2 дисертації;
– у 2021 року захищено 4 дисертації у двох Спеціалізованих вчених радах;
– у І півріччі 2022 року захищено 2 дисертації.
Сьогодні аспірантура для молодих вчених, які навчаються в університеті за різними освітньо-науко-

вими програмами з різних спеціальностей, не просто відкриває можливості для працевлаштування за 
своєю спеціальністю, а насправді, надає можливість докорінно змінити власний життєвий шлях.

Очевидним стає той факт, що для того щоб реалізувати свої наукові задумки і мрії в реальну наукову 
працю, молоді науковці повинні багато, постійно та наполегливо працювати. Саме так можна досягти 
успіху, самовдосконалення та максимального результату.

З 2016 по 2021 рік в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету з підготовки здобува-
чів вищої освіти ступеня доктора філософії діють наступні спеціальності: 081-Право, 293-Міжнародне 
право, 073-Менеджмент, 051-Економіка, 35-Філологія, 034-Культурологія, 221- Стоматологія.

Всього у 2021 році у аспірантурі університету на 11 кафедрах навчалось з відривом та без відриву від 
виробництва 56 аспірантів, з них 7 аспірантів на денній, 46-заочній формі навчання та 3 викладача уні-
верситету мають статус осіб, що здобувають ступень доктора філософії поза аспірантурою (прикріплені 
особи).
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У 2021 році до аспірантурі на шість кафедр університету було зараховано 18 здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії (у минулому 2020 році до аспірантурі було зараховано 21 аспі-
рант).

За Наказом № 1322 від 14.09.21 року відраховано у зв’язку із закінченням аспірантури 12 здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії з 6-ти кафедр університету.

У Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах зазначено, що дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі 
знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відпо-
відної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях [3].

Результати захисту кандидатських дисертацій з актуальних проблем юридичної науки здобувачами 
вищої освіти ступеня доктора філософії Міжнародного гуманітарного університету у 2021-2022 році 
були такими:

– 25 лютого 2021 року Варецька Ольга Олегівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 035-Філологія (Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство), захистила дисер-
тацію на засіданні разової Спеціалізованої вченої ради на тему: «Просодична та кінетична організація 
мовлення адвокатів в німецькому та українському юридичному  (експериментально- фонетичне дослі-
дження);

– 25 лютого 2021 року Громовенко Вікторія Володимирівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 035-Філологія (Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство), захи-
стила дисертацію на засіданні разової Спеціалізованої вченої ради на тему: «Особливості словотворення 
політичних неологізмів в українській та англійській мовах»;

– 24 липня 2021 року Тищенко Юрій Володимирович, здобувач вищої освіти ступеня доктора філо-
софії зі спеціальності 081-Право, захистив дисертацію на засіданні разової Спеціалізованої вченої ради 
ДФ 41.136.001 Міжнародного гуманітарного університету на тему: «Кримінальні процесуальні та кри-
міналістичні засади слідчої таємниці»;

– 28 січня 2022 року Щамбура Денис Володимирович, здобувач вищої освіти ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 081-Право, захистив дисертацію на засіданні Спеціалізованої вченої ради  
ДФ 41.136.004 Міжнародного гуманітарного університету на тему: «Неофіційне право»;

– 25 лютого 2022 року Головач Ганна Олегівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філо-
софії зі спеціальності 081-Право захистила дисертацію на засіданні Спеціалізованої вченої ради  
ДФ 41.136.003 Міжнародного гуманітарного університету на тему: «Валідність та дія м’якого права».

Протягом 2021 року внаслідок оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності та плід-
ної роботи з проведення власних наукових досліджень успішно захистили дисертації на ступінь канди-
дата юридичних наук такі аспіранти:

– 22 квітня 2021 року Бялковський Денис Анатолійович, аспірант кафедри кримінального права, 
процесу та криміналістики зі спеціальності 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність, захистив дисертацію на засіданні Спеціалізованої вченої 
ради Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету на тему: «Роль слідчого судді в реалізації 
конституційних засад кримінального провадження»;

– 21 грудня 2021 року Уртаєва Лусине Гагіківна, здобувач кафедри кримінального права, процесу 
та криміналістики, захистила дисертацію на тему: «Теоретико-правові засади запобігання фінансовим 
правопорушенням».

Слід зазначити, що всі вищевказані дисертаційні дослідження відрізняються науковою новизною, 
мають теоретичне та практичне значення, стосуються важливих питань юридичних проблем сьогодення.

Важливим напрямком науково-дослідної роботи професорсько- викладацького складу університету 
протягом 2021 року була підготовка наукових публікацій у фахових виданнях та видавнича діяльність. 
Міжнародним гуманітарним університетом засновані власні наукові періодичні видання, зокрема: «Нау-
кові записки Міжнародного гуманітарного університету та «Науковий вісник Міжнародного гуманітар-
ного університету», який публікувався за такими серіями: «Юриспруденція», «Філологія», «Економіка 
і менеджмент».

Про кількість та якість наукових публікацій у фахових виданнях університету свідчать статистичні 
данні, які викладені у Зведеному Звіті з наукової діяльності Міжнародного гуманітарного університету 
за 2021 рік [1].
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Таблиця
Фахові видання Міжнародного гуманітарного університету у 2021 р.

№ 
п/п

Назва фахових видань
та власної видавничої 

діяльності

Рік та номер 
видання

Кількість  
сторінок /  

друкованих  
аркушів

Відповідальна особа

1 Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету

Серія: «Юриспруденція»

2021 рік
№ 49
№ 50
№ 51
№ 52

с.170 д.а 20,69
с. 133 д.а16,28
с. 173 д.а 20,93
с. 120 д.а 14,65

Головний редактор серії:
д. ю.н., проф. Т.О. Губанова
д. ю.н., проф. Т.О. Губанова
д. ю.н., проф. Т.О. Губанова
д. ю.н., проф. Т.О. Губанова

Всього: 4 одиниці
2 Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету
Серія:

«Економіка і менеджмент»

 2021 рік
№ 47
№ 48
№ 49

Головний редактор серії:
д. е.н., проф. Т. В. Деркач
д. е.н., проф. Т. В. Деркач
д. е.н., проф. Т. В. Деркач

Всього: 3 одиниці 
3 Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету
Серія: «Філологія»

2021 рік
№ 47

Том 1,2,3.
№ 48

Том 1,2,3,4.
№ 49

Том 1,2
№ 50

Том 1,2

д. філол.н., проф. Мамич М. В.

д. філол.н., проф. Мамич М. В.

д. філол.н., проф. Мамич М. В.

д. філол.н., проф. Мамич М. В.

Всього: 11 одиниць (18 томів)
1 Альманах

Міжнародного права
2021 рік

№ 25
с. 149

д.а 12,51
д.ю.н., проф. Губанова Т. О.

Всього: 1 одиниця 
Всього номерів з 4-х фахових видань (Науковий вісник МГУ
та Альманах Міжнародного права) за 2021 рік – 12 одиниць

1
Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету

2021 рік
№ 34

с. 244
д.а. 28,6

Голова орг. комітету конференції:
д.ю.н., проф. Громовенко К.В.
Відповідальний секретар –

Стеценко-Баранова О.І.
2 2021 рік

№ 35
с. 118

д.а. 14,18
Всього: 2 одиниці с. 362 д.а. 42,78

3 Чорноморські наукові студії: 
матеріали VІІ-ої Всеукраїнської

мультидисциплінарної 
конференції

2021 рік
№ 7

с. 267
д.а.15,58

Голова орг. комітету конференції:
д.ю.н., проф. Громовенко К.В.

Відповідальний секретар –
Стеценко-Баранова О.І.

4 Матеріали VІІ -ої Всеукраїнської 
науково-практичної конференції: 

«Гуманітарний і інноваційний 
ракурс професійної 

майстерності: пошуки молодих 
учених».

2021 рік
№ 6

с. 287
д.а.16,74

Голова орг. комітету конференції:
д.ю.н., проф. Громовенко К.В.

Відповідальний секретар –
Стеценко-Баранова О.І. 

Всього: 2 одиниці 554 с., д.а. 32,32

Відповідно до законодавства науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов’язані прова-
дити наукову діяльність, підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність. Саме тому колек-
тив університету, як один з провідних вищих навчальних закладів країни, спрямував свої зусилля на 
вирішення поставлених завдань. У сфері науково-дослідної діяльності університету протягом 2021 року 
спостерігались наступні показники з підготовки монографій та глав монографій з актуальних проблем 
сучасної науки і техніки. Зокрема, були видані 3 монографії наступними науковцями викладачами уні-
верситету: професор Подобний О.О., доцент Соцький А.М., доцент Сірко Р.Б.

Підготовлено 10 глав в монографіях з різних галузей наук, а саме: 4 глави в монографіях нау-
ковцями Факультету права, економіки та кібербезпеки: професор Громовенко К.В., доцент Качурі-
нер В.Л., професор Потьомкін Л.М., професор Головченко О.М.; 4 глави в монографіях науковцями 
Факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму: професор Деркач Т.В., доцент 
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Лебедева Н.А., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності Менеджмент  
Горобець Т.А.; 2 глави в двох монографіях Факультету лінгвістики та перекладу: професор  
Мізецька В.Я., викладач Коркішко С.В.

Забезпечуючи впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, науково-педаго-
гічні працівники вели активну роботу щодо видання підручників, навчальних та навчально-методичних 
посібників, загальна кількість яких протягом 2021 року становила 43 одиниці, зокрема: 1 підручник 
підготували науковці кафедри юриспруденції Чернівецького інституту-доцент Соцький А.М., викладач 
Щербина В.І.; 4 навчальні посібники: 2 одиниці підготували доцент Загороднюк С.О., доцент Третьяков 
Д.А., доцент Муренко Т.О., які є науковцями кафедри кримінального права, процесу та криміналістики 
Факультету права, економіки та кібербезпеки та 2 одиниці підготували доцент Ерліхман А. М., викладач 
Донець П. М., які є викладачами кафедри романо-германськоï фiлологiï та методики викладання iнозем-
них мов Факультету лінгвістики та перекладу

Навчально-методичні посібники – 38 одиниць підготували науковці університету таких підрозділів: 
20 одиниць підготували науковці Факультету права, економіки та кібербезпеки; 4 одиниці підготували 
науковці кафедри юриспруденції Чернівецького інституту Міжнародного гуманітарного університету; 
14 одиниць підготували науковці Факультету лінгвістики та перекладу.

Відповідно до вимог часу науковці університету публікують результати своїх досліджень в виданнях 
вищих навчальних закладів України та інших країн, у тому числі, у міжнародних науково метричних 
базах даних Scopus, Web of science.

Протягом 2021 року було підготовлено 18 публікацій у Scopus, а саме: науковцями Факультету права, 
економіки та кібербезпеки – 7 одиниць, з них: кафедра державно – правових дисциплін – 2 одиниці 
(доценти Згама А.О., Тицька Я.О. (у співавторстві); кафедра міжнародного права та порівняльного пра-
вознавства -3 одиниці (доцент Хендель Н.В., професор Бабін Б.В., професор Громовенко К.В., Пахле-
ванзпде А. (у співавторстві)); кафедра економіки та міжнародних економічних відносин -2 одиниці (про-
фесор Прокопенко О.В.).

Науковцями Факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму- 5 одиниць, з них: 
кафедра менеджменту (4 одиниці професор Гончарук А.Г. (у співавторстві), професор Деркач Т.В.  
(у співавторстві).

Науковцями Факультету стоматології та фармації -5 одиниць, з них: кафедра загальної стоматології 
(професор Чулак Л.Д.,), кафедра медичної хімії та біології (доцент Шелест Т.Д.)

Науковцями Факультету лінгвістики та перекладу -1 одиниця, з них: кафедра германських і східних 
мов та перекладу (професор Зубов М.І).

Кількість цитувань у Scopus склала 379 одиниць, з них: Факультет права, економіки та кібербезпеки 
має 325 цитувань на наукові публікації професор Прокопенко О.В.). Факультет менеджменту, готель-
но-ресторанної справи та туризму має 45 цитувань на наукові публікації професор Гончарука А.Г. 
та 9 цитувань на наукові публікації професор Деркач Т.В.

Протягом 2021 року було також підготовлено 17 публікацій у Web of science, а саме: науковцями 
Факультету права, економіки та кібербезпеки – 1 одиниця, з них: кафедра державно – правових дисци-
плін – 2 одиниці (професор Манько Д.Г, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціаль-
ності 081-Право Головач А.О. (у співавторстві); кафедра міжнародного права та порівняльного право-
знавства – 4 одиниці (професор Андрейченко С.С. (у співавторстві), доцент Качурнер В.Л.), кафедра 
економіки та міжнародних економічних відносин (професор Прокопенко О.В.).

Науковцями кафедри менеджменту Факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму 
підготовлено 1 одиниця публікацій у Web of science (професор Гончарук А.Г.).

Науковцями Факультету лінгвістики та перекладу підготовлено 6 одиниць публікацій у Web of science, 
з них: кафедра романо-германськоï фiлологiï та методики викладання іноземних мов (доцент Шквор-
ченко Н.М. (у співавторстві), Савчук Г.В.), кафедра іноземних мов професійного спілкування професор 
Мізецька В.Я., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 035- Філологія Кор-
кішко С.В.

Науковцями кафедри внутрішніх хвороб Факультету медицини та громадського здоров’я підготов-
лено 2 одиниці публікацій у Web of science (професор Ковалевська Л.А.)

Кількість цитувань у Web of science склала 162 одиниці, з них Факультет права, економіки та кібербез-
пеки має 129 цитувань (професор Прокопенко О.В.), 5 цитувань на наукові публікації мають професор 
Андрейченко С.С. та доцент Качурнер В.Л.
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Факультет менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму має 28 цитувань на наукові публі-
кації проф. Гончарука А.Г.

Починаючи з 2020 року у Міжнародному гуманітарному університеті запроваджено практику щоріч-
ного оцінювання з метою заохочення науково-педагогічних працівників до наукової роботи та виконання 
Стратегії розвитку університету.  Ключовими критеріями такого оцінювання є міжнародні наукові публі-
кації у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними системами, цитування таких публі-
кацій та рейтинг відповідних видань (квартиль). За результатами 2021 року було визначено 5 перемож-
ців, а саме: Гончарук Анатолій Григорович доктор економічних наук професор, професор

кафедри менеджменту Факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму; Чулак 
Леонід Дмитрович доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної стоматології Факуль-
тету стоматології та фармації; Згама Антоніна Олександрівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри державно-правових дисциплін Факультету права, економіки та кібербезпеки;

Прокопенко Ольга Володимирівна доктор економічних наук професор, професор кафедри економіки 
і міжнародних економічних відносин Факультету права, економіки та кібербезпеки;

Зубов Микола Іванович доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германських і схід-
них мов та перекладу Факультету лінгвістики та перекладу.

В цілому слід відзначити, що у Міжнародному гуманітарному університеті з кожним роком став-
ляться нові та нові задачі, тому науковці університету намагаються пробудити бажання у всіх учасників 
навчального процесу ввести свій вклад у скарбницю як вітчизняної, так і світової науки .
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O. Stetsenko-Baranova. Important components of further research work at the International Humanitarian 
University in 2021. – Article.

Summary. The article outlines the main achievements in the scientific activities of the International Humanitarian 
University in 2021: the results of the defense of thesis research by applicants for higher education for the degree of Doctor 
of Philosophy on current scientific problems, publishing activity of the university, preparation of scientific publications, 
educational literature by professorial and teaching staff in various publishing houses, including specialized ones, 
stimulation of scientific and pedagogical workers for scientific work, etc.

Key words: development of science, scientific publications, publishing activity of the university, scientific 
achievements, faculty, department, specialized academic council, applicant for higher education for the degree of Doctor 
of Philosophy, defense of dissertation research, specialized publications, scientific publications, stimulation of scientific 
and pedagogical workers.

О. И. Стеценко-Баранова. Важные составляющие к дальнейшей научно-исследовательской работе в 
Международном гуманитарном университете в 2021 году. – Статья.

Аннотация. В статье изложены основные достижения в научной деятельности Международного гумани-
тарного университета в 2021 году: результати защиты диссертационных исследований соискателями высшего 
образования степени доктора философии по актуальным научным проблемам, издательская деятельность уни-
верситета, подготовка научных публикаций, учебной литературы профессорско- преподавательским составом в 
различных издательствах, в том числе специализированных, стимулирование научно-педагогических работников 
к научной работе, прочее.

Ключевые слова: развитие науки, научные публикации, издательская деятельность университета, научные 
достижения, факультет, кафедра, специализированный ученый совет, соискатель высшего образования степени 
доктора философии, защита диссертационного исследования, специализированные издания, научные публикации, 
стимулирование научно-педагогических работников.


