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Анотація. У статті викладена історія відкриття та створення спеціальностей в аспірантурі Міжнарод-
ного гуманітарного університету. Розглянуто питання розподілу аспірантів в аспірантурі щодо факультетів, 
кафедр, наукових керівників. Висвітлено імена талановитих вчених, докторів наук, професорів, кандидатів наук, 
доцентів, які здійснювали підготовку аспірантів в різні часи. Надані статистичні данні щодо кількості аспіран-
тів та здобувачів з різних спеціальностей та захист ними дисертаційних досліджень у період з 2013 по 2022 роки. 
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У 2022 році Міжнародний гуманітарний університет відмічає 20 років від дня заснування, а саме: 
20 серпня 2002 року університет виник як недержавний вищий навчальний заклад колективної форми 
власності. Згідно засновницьких документів та Статуту Міжнародний гуманітарний університет під-
порядковується Міністерству освіти і науки України. 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 інфор-
мації про цю діяльність через засоби масової інформації; впровадження правової культури, розвитку 
духовності та зміцнення моральних засад суспільства, формування громадянської позиції, почуття влас-
ної гідності у молоді, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги на університетському 
рівні та сприяння цьому в загальносуспільних стосунках.

Першій набір студентів на навчання було здійснено у 2003 році за чотирма спеціальностями, а дру-
гий – у 2004 році за вісьмома спеціальностями. З метою реалізації вимог законів України « Про освіту» та 
«Про вищу освіту» щодо впровадження ступеневої підготовки фахівців та поліпшення якісного складу 
студентів старших курсів за рішенням зборів засновників університету від 5 березня 2003 року в його 
складі було створено Економіко-правовий коледж на правах структурного підрозділу. [1].

В 2005 році в Університеті були відкриті факультет Лінгвістики та перекладу, Економіко-правовий коледж 
та Інститут національного та міжнародного права; в 2006 році – факультет Економіки та менеджменту. 
В 2007 році був відкритий факультет Комп’ютерних наук та інноваційних технологій. В рамках університету 
в 2009 році було засновано Медичний інститут, на базі якого в тому ж році було відкрито Медичний коледж.

В 2010 р. університет був акредитований в якості вищого навчального закладу IV рівня акредитації 
(наказ МОН України від 10.06.2010 р). 

Розвиток науки є одним з основних джерел отримання знань членами суспільства, у тому числі підро-
стаючим поколінням. Впровадження наукових досягнень, інновацій є визначальним фактором прогресу 
суспільства, що відповідає головним завданням вищого навчального закладу, визначеним Законом Укра-
їни « Про вищу освіту». Розуміння значущості зазначених процесів керівництвом університету спря-
мовує розвиток наукової діяльності в Міжнародному гуманітарному університеті, надає поштовх для 
створення ґрунтовної наукової бази [2].

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) [3].
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Наукова робота за напрямами діяльності Міжнародного гуманітарного університету забезпечується сьо-
годні 7 факультетами, а саме: Факультет права та економіки (декан к.ю.н., доцент Тицька Я.О.), Факультет 
менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму (декан к. е. н., доцент Дишкантюк О.В.), Факуль-
тет кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних (декан д. техн.н., професор Стрелковська І.В.), 
Факультет стоматології та фармації (декан д. мед.н., професор 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.). У склад університету входить 
Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету (директор д.ю.н., доцент Сирко Р.Б.)

У Міжнародному гуманітарному університеті завжди велику роль приділяють розвитку науки як 
одному з головних джерел отримання знань майбутніми науковцями і, перш за все, мова йде про підго-
товку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та здобувачів вищої освіти ступеня магістр, які 
по справжньому захоплюються науково-дослідницькою роботою.

Аспірантура для молодих вчених, які навчаються в університеті за різними освітньо-науковими про-
грамами з різних спеціальностей, не просто відкриває можливості для працевлаштування за своєю спе-
ціальністю, а насправді, надає можливість докорінно змінити власний життєвий шлях.

Постійне удосконалення підготовки аспірантів, науково-педагогічних і наукових кадрів за широким 
діапазоном спеціальностей в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету спрямовано на 
виконання основного завдання – підготовки висококваліфікованих майбутніх науковців з урахуванням 
сучасних вимог до освіти та науки.

Враховуючи гостру потребу в науковцях вищої кваліфікації, за ініціативою ректора університету, про-
фесора Крижановського А.Ф. була відкрита аспірантура, зокрема: 09 листопада 2010 року було затвер-
джене рішення атестаційної колегії МОНУ про відкриття аспірантури у приватному вищому навчаль-
ному закладі – Міжнародному гуманітарному університеті зі спеціальності 12.00.01- Теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень.

На початку відкриття аспірантури у Міжнародному гуманітарному університеті, підготовка науковців 
здійснювалася лише за двома правовими спеціальностями, а саме: спеціальність 12.00.01 – Теорія та 
історія держави і права; історія політичних і правових учень та спеціальність 12.00.09 – Кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Розподіл аспірантів Міжнародного гуманітарного університету у 2011-12 навчальному році

Назва спеціальності Кафедра
Кількість 
аспірантів

1 курс
Денна / Заочна форми навчання

12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень

Кафедра теорія та історія держави і 
права 

2/4

12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Кафедра кримінального права, процесу 
та криміналістики 

1

Всього 7

Історія відкриття спеціальностей та спеціалізацій в аспірантурі Міжнародного гуманітарного уні-
верситету є такою:

– У 2010 році в університеті була відкрита аспірантура зі спеціальності 12.00.01- Теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень.

– У 2011 році – аспірантура зі спеціальності 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза, оперативна – розшукова діяльність.

– У 2012 році – аспірантура зі спеціальностей: 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі та 
12.00.03- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 

– У 2013 році – аспірантура зі спеціальностей: 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право; 10.02.17 – Порівняльно – історичне та типологічне мовознавство; 05.12.22 – 
Управління проектами та програмами. 

– У 2014 році – аспірантура зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами ( 
за видами економічної діяльності). 

– У 2016 році – аспірантура зі спеціальностей: 051-Економіка та управління та 034 – Культурологія.
– У 2017 році – аспірантура зі спеціальності 293 – Міжнародне право.
– У 2018 році – аспірантура зі спеціальності: 221 – Стоматологія.
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– У 2022 році аспірантура зі спеціальності: 053 – Психологія.
В законі України «Про вищу освіту» зазначено, що основною метою наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і роз-
робок, підготовки фахівців інноваційного типу [3]. 

З 2016 року аспіранти почали навчатися за новими освітньо-науковими програмами, а тому, зараз 
в аспірантурі університету з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії навчання від-
бувається за 7-ю спеціальностями: 081-Право, 293-Міжнародне право, 073-Менеджмент, 035-Філологія, 
034-Культурологія, 221-Стоматологія, 053- Психологія.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освіт-
ньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються Вченою радою вищого навчаль-
ного закладу (наукової установи) для кожної спеціальності.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-науко-
вої програми, зокрема, здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної або дослідницько-ін-
новаційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести 
власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне або практичне зна-
чення, та захистити дисертацію [4]. 

Сьогодні підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюють науковці 
12 кафедр університету та п’яти факультетів.

Розподіл Здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  
Міжнародного гуманітарного університету у 2022-2023 навчальному році

Назва спеціальності Кафедра Кількість здобувачів
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Денна форма навчання

081- Право
ДПД 3 - - -

КППК 4 - - -
ЦГПП 8 - - -

293- Міжнародне право МППП 1 - - 1
073- Менеджмент Менеджменту 1 1 - 1

035- Філологія
РГФМВІМ - - - -

ІМПС - - - -
ГСМП - - - -

221- Стоматологія З Ст. 1 1 5 2
034- Культурологія МЗГД - - - -
053-Психологія П та П 3 - -
Всього 21 2 5 4

Заочна форма навчання

081- Право
ДПД 1 3 3 1

КППК 1 - 1 -
ЦГПП 1 - - -

293- Міжнародне право МППП 1 1 1 2
073- Менеджмент Менеджменту 2 2 4 1

035- Філологія
РГФМВІМ - 2 - 2

ІМПС - 5 - -
ГСМП - - - -

221- Стоматологія З Ст. - - 1 1
034- Культурологія МЗГД - - 2 -
053-Психологія П та П - - - -
Всього 6 13 12 7

Прикріплена особа
035- Філологія РГФМВІМ - - 1 -
051- Економіка МЕВ - - 1 -
073- Менеджмент Менеджменту - 1 - -
Всього - 1 2 -

Разом по аспірантурі 27 16 19 11
73 здобувача
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Першими здобувачами, прикріпленими до двох кафедр Інституту національного та міжнародного 
права були: Арабаджи Н.Б., викладач кафедри теорії та історії держави і права ( зараз кафедра держав-
но-правових дисциплін) та Меденцев А.М., викладач кафедри кримінального права, процесу та кримі-
налістики. 

Серед перших семи аспірантів, які були зараховані наказом від 11 жовтня 2011 року були ті, хто 
й зараз успішно працює в університеті, а саме: декан факультету права та економіки, кандидат юридич-
них наук, доцент Тицька Я.О. 

Аспіранти, які захистились в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету (з 2014–22 рр.) 
Факультет права та економіки / Факультет права, економіки та кібербезпеки. Інститут права, 

економіки та міжнародних відносин. Інститут національного та міжнародного права. /

№ ПІБ
аспіранта

Коли і де
захищена дисертація

Науковий 
керівник

 Кафедра державно – правових дисциплін / Кафедра теорії та історії держави і права /
12.00.01- Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

1 Тицька 
Яна 
Олександрівна

Захист
05.07. 2014 р.

Спец. вчена рада НУ «ОЮА»

д.ю.н., професор
Крестовська Н.М

2 Коломоєць
Ольга 
Володимирівна

Захист
11.12. 2014 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крижановський А.Ф

3 Шонія
Ліана
Валеріївна

Достроково захист!
22.01. 2015 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крижановський А.Ф

4 Головченко
Микола 
Феліксович

Захист
30.07. 2015 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крестовська Н.М.

5 Аль- Брайчат 
Салман Давуд Салман 

Захист
31.10. 2015 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крижановський А.Ф

6 Чан 
Бін Лінь

Достроковий захист!
01.04. 2017 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крижановський А.Ф

7 Абухін 
Руслан
Дмитрович

Достроковий захист!
30.06. 2017 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крестовська Н.М.

8 Бичковський 
Євген 
Леонідович

Достроковий захист!
30.03. 2018 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Дудченко В. В.

9 Федорова 
Тетяна 
Сергіївна

Захист
21.12. 2018 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крижановський А.Ф

10 Пучков 
Олександр
Олександрович

Достроково захист!
17.05. 2019 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крижановський А.Ф

11 Радзілевич
Дмитро
Анатолійович

Захист
28.11. 2019 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крижановський А.Ф

12 Борисов 
Євген 
Євгенович

Захист
11.07.2020 р.

Спец. вчена рада НУ «ОЮА»

д.ю.н., професор
Бабін Б.В.

Захист д и с е р т а ц і й на ступінь доктора філософії 
13 Щамбура

Денис 
Володимирович

28.01.2022р
Одноразова спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крестовська Н.М.

14 Головач
Ганна
Олегівна

25.02.2022р
Одноразова спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., доцент
Манько Д.Г

Кафедра цивільного та господарського права і процесу 
12.00.03- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

1 Катренко 
Анастасія
Андріївна

Захист
21.12.2020 р.

Спец. вчена рада НУ «ОЮА»

д.ю.н., професор
Кізлова О.С.
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2 Лавренюк 
Олег
Юрійович

Захист
24.12. 2019 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Кізлова О.С.

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
12.00.09-Кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
1 Калімбет 

Ігор 
Леонідович

Захист
13.05. 2017 р.

Спец. вчена рада МГУ

к.ю.н, доцент
Неледва Н.В. 

2 Омельяненко
Андрій 
Сергійович

Достроковий захист!
26.01.2016 р

Спец. вчена рада НУ «ОЮА»

д.ю.н., професор
Берназ В.Д.

3 Пахлеванзаде 
Альборз

Захист
10.11. 2018 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Подобний О.О

5 Бялковський
Денис
Анатолійович

Захист
22.04. 2021 р.

Спец. вчена рада МГУ

к.ю.н., доцент
Неледва Н.В.

Захист д и с е р т а ц і й на ступінь доктора філософії 
6 Тищенко

Юрій
Володимирович

Захист
24.07.2021 р.

Одноразова спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Подобний О.О

12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
1 Паламарчук

Галина 
Вікторівна

Захист
08.05.2021 р.

Спец. вчена рада НУ «ОЮА»

д.ю.н., проф.
Орловська Н.М.

Факультет лінгвістики та перекладу
Кафедра германських і східних мов та перекладу

/ Кафедра германських і східних мов /

№ ПІБ
аспіранта

Коли і де
захищена дисертація

Науковий 
керівник

10.02.17 – Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство 
1 Тодорова 

Наталія
Юріївна

Захист
31.01. 2019 р.

Спец. вчена рада
Львівського національного університету ім. Івана 

Франка

д.філол.н., професор
Образцова О.М.

2 Кабанцева
Надія
Вікторівна

Захист
01.03.2021р.

Спеціалізована вчена рада Донецького 
національного університет ім. Василя Стуса 

к.філол.н., доцент
Шкворченко Н.М.

Спеціальність 035-Філологія
/ 10.02.17 – Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство/.

Захист д и с е р т а ц і й на ступінь доктора філософії 
1 Варецька 

Ольга 
Олегівна

25.02.2021р.
Спеціалізована вчена рада Донецького 

національного університет ім. Василя Стуса

д. філол. н., професор
Петлюченко Н.В.

2 Громовенко 
Вікторія
Володимирівна

25.02.2021р.
Спеціалізована вчена рада Донецького 

національного університет ім. Василя Стуса

д. філол. н., доцент
Славова Л.Л. 

Факультет менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму
/Інститут права, економіки та міжнародних відносин

Факультет економіки та менеджменту./

№ ПІБ
аспіранта

Коли і де
захищена дисертація

Науковий 
керівник

Кафедра менеджменту
/ Кафедра бізнес адміністрування і корпоративної безпеки /

08.00.04-Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 
1 Лазарева

Наталя 
Олегівна

Захист
28.09.2017 р.

Спец. вчена рада ОНАХТ м. Одеса

д.е.н., професор
Гончарук А.Г.

2 Алшарф 
Ібрахім Ахмад 
Мохамад

Захист
10.10.2020 р.

Спец. вчена рада ЧНТУ м. Чернігів

д.е.н., професор
Гончарук А.Г.
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Здобувачі, які захистились в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету  
(з 2013–18рр.) / Інститут права, економіки та міжнародних відносин.  

Інститут національного та міжнародного права / 

 № ПІБ
Здобувача

Коли і де
захищена дисертація

Науковий 
керівник

Кафедра теорії та історії держави і права 
12.00.01- Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

1 Арабаджи 
Наталія 
Борисівна 

Достроковий захист!
18.04.2013 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крижановський А.Ф

2 Темченко 
Олена 
Василівна

Достроковий захист!
29.05. 2013 р.

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крестовська Н.М.

3 Заєць
Юлія 
Юріївна

Достроковий захист!
22.01. 2015р. 

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Крестовська Н.М.

5 Дронов 
Владислав 
Юрійович

Достроковий захист!
28.04.2018р. 

Спец. вчена рада МГУ

к.ю.н., доцент
Манько Д.Г

Кафедра цивільного та господарського права і процесу
12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

1 Журило
Сергій 
Сергійович

Достроковий захист!
03.07.2015р. 

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Кізлова О.С.

2 Денисяк
Наталія 
Миколаївна

Достроковий захист!
20.10.2017р.

Спец. вчена рада Тернопільського НЕУ

к.ю.н., доцент
Діденко Л.В.

3 Андрієнко
Валентина
Володимирівна

Достроково захист!
26.02.18р. 

Спец. вчена рада Тернопільського НЕУ

д.ю.н., професор
Кізлова О.С.

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики 
12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

1 Уртаєва 
Лусіне 
Гагиківна

Захист
21.12.2021р.

Спец. вчена рада Запорізького
національного університету

д.ю.н., професор
Козаченко О.В.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
1 Меденцев

Анатолій 
Миколайович

Достроково захист!
28.01.2016 р

Спец. вчена рада МГУ

д.ю.н., професор
Берназ В.Д.

2 Галицька 
Ольга 
Костянтинівна

27.09.2021 р.
Спец. вчена рада 

Дніпропетровського ДУ МВД

д.ю.н., професор
Берназ В.Д.

Факультет лінгвістики та перекладу
Кафедра германських і східних мов

10.02.17 – Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство 
№ ПІБ

Здобувача
Коли і де

захищена дисертація
Науковий 
керівник

1 Ланіна
Ганна
Миколаївна

Достроково захист!
30.10.2014 р. 

Спец. вчена рада МГУ
д.філол.н., доцент

Ступак І.В
2 Байлюк 

Наталія
Олександрівна

Достроково захист!
28.09.2015р. 

Спец. вчена рада М Г У
д.філол.н., професор

Ступак І.В
3 Лоскутова 

Наталія
Миколаївна

Достроково захист!
09.12.2016р. 

Спец. вчена рада М Г У
д.філол.н., професор

Ступак І.В
Факультет економіки та менеджменту. 

Кафедра бізнес адміністрування і корпоративної безпеки 
05.13.22 – Управління проектами та програмами

1 Азарова 
Ірина 
Борисівна

Захист
11.05.2016р. 

Спец. вчена рада Харківського
НУМГ ім. О.М. Бекетова

д.техн.н., проф.
Рибак А.І.



9

Ефективна робота різних наукових шкіл та висока майстерність професорсько-викладацького складу 
у Міжнародному гуманітарному університеті з кожним роком все більше впливає на вдосконалення під-
готовки аспірантів та якість отриманих ними знань. 

Через роки не забудуться імена талановитих вчених, докторів наук, професорів, кандидатів наук, 
доцентів, тих людей, хто стояв біля джерел заснування наукових шкіл підготовки молодих науковців: 
Крижановський А.Ф., Берназ В.Д., Подобний О.О., Манько Д.Г., Кізлова О.С., Діденко Л.В., Крестов-
ська Н.М., Андрейченко С.С., Образцова О.М., Зубов М.І., Овчиннікова А.П., Таранець В.Г., Деркач Т.В., 
Гончарук А.Г., Рибак А.І., Мартинюк О.А., Чулак Л.Д, Чумакова Ю.Г., Шутурмінський В.Г., Тере-
шина Т.П., Громовенко К.В.

В пам’яті наших аспірантів назавжди залишаться спогади про цікаві та змістовні лекції та семінарські 
заняття ентузіастів-організаторів системи підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філосо-
фії, видатних докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів: Яворської Г.Х., Шамши І.В., Крижа-
новської Т.О, Шкворченко Н.М., Бардиної Н.В., Чумакової Ю.Г., Уварової Т.І. та іншіх.

Їх спадщина вічна, на ній ґрунтується сучасна наука, розвиваються і трансформуються нові наукові 
школи, здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів через аспірантуру. 

 У теперішній час, в умовах вступу України у міжнародний освітній простір і виконання зобов’язань із 
забезпечення міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу, стимулювання само-
стійної та продуктивної дослідницької діяльності аспірантів, підтримка фахової активності й прагнення 
до нових знань набувають все більшого значення. Якісна підготовка здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету стає все більш актуальною 
і творчою.
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O. Stetsenko-Baranova. The Graduate School of the International Humanitarian University: The Achievements 
and Accomplishments of the Graduate School Ahead of the 20 Anniversary of the International Humanitarian 
University. – Article.

Summary. This article describes the history of the opening and creation of the specialties in the graduate school of 
the International Humanitarian University. It is examined the matter of distribution of graduate students in the graduate 
school in relation to the faculties, departments, and scientific supervisors. The names of talented scientists, doctors of 
sciences, professors, candidates of sciences, associate professors who have been training graduate students at different 
times are highlighted. The statistical data on the number of graduate students and applicants in various specialties and 
their defense of dissertations in the period from 2013 to 2022 are provided.

Key words: graduate school, applicant for higher education of the degree of Doctor of Philosophy, department, 
specialty, dissertation research, dissertation defense, specialized academic council, scientific degree.


