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ВСТУП 
 

Відповідно до технічного завдання на виконання науково-дослідної роботи 
«Розвиток інформаційно-аналітичної системи підготовки науково-педагогічних 
кадрів» відділом інформаційно-аналітичних систем ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики» проведено аналітичне дослідження щодо особливостей підготовки 
наукових і науково-педагогічних кадрів в новій системі нормативно-правових та 
законодавчих актів.  

Прийняття нових законотворчих і нормативних актів передбачає перехід 
до нових рівнів і ступенів вищої освіти. В «Аналітичній доповіді до Щорічного 
послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та 
зовнішнє становище України в 2015 році» зазначено, що необхідне реформування 
з урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти [1].  

В умовах становлення сучасної національної системи вищої школи 
Стратегія сталого розвитку «Україна –2020», схвалена Указом Президента 
України від 12 січня 2015 року, передбачає реалізацію 62 реформ та 2 програм 
розвитку держави, зокрема – проведення реформи  освіти [2]. 

У Законі «Про вищу освіту» визначено основні рівні освіти, які 
відповідають рівням Національної рамки кваліфікацій, створеної для введення 
європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням 
вимог ринку праці до компетентностей фахівців [3]. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання 
здобувачем відповідної освітньої або наукової програми і є підставою для 
присудження відповідного ступеня вищої освіти. Законом вперше запроваджено 
ступінь доктора філософії, який є освітнім і водночас першим науковим ступенем, 
що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 
Визначення шляхів розбудови системи підготовки наукових кадрів на рівні 
доктора філософії, яка б відповідала сучасним європейським принципам, є 
важливим питанням в умовах прийняття нових нормативно-правових актів. 

Вихідними даними для розробки інформаційно-аналітичних таблиць 
служили постанови Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» [4], «Про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» [5], статистичні 
бюлетені Державної служби статистики України «Основні показники діяльності 
вищих навчальних закладів України», оприлюднені накази Міністерства освіти і 
науки України про опублікування результатів дисертації на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук, про затвердження форм документів 
атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії. 
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На основі опрацьованої інформації розроблено інформаційно-аналітичні 
таблиці, які наведено у Додатку: 

- «Кількість закладів, які мають аспірантуру у 2014-2018 рр.»;  
- «Кількість осіб, які зараховані до аспірантури у 2014-2018 рр.»; 
- «Кількість осіб, які закінчили аспірантуру, і кількість захищених робіт 

у 2014-2018 рр.»; 
- «Частка осіб, які закінчили аспірантуру із захистом дисертаційних 

робіт у 2018 р. в розрізі областей»; 
- «Прийом і випуск аспірантури у 2018 р. в розрізі галузей знань»; 
- «Кількість осіб, зарахованих до аспірантури, і які закінчили 

аспірантуру у 2018 р. в розрізі джерел фінансування»;   
- «Кількість іноземних громадян, які зараховані до аспірантури і які 

закінчили аспірантуру у 2018 р. в розрізі галузей знань»; 
- «Мережа закладів, які мають докторантуру у 2014-2018 рр.»; 
- «Кількість осіб, які зараховані до докторантури у 2014-2018 рр.»; 
- «Кількість осіб, які закінчили докторантуру, і кількість захищених 

робіт у 2014-2018 рр.»; 
- «Прийом і випуск докторантури у 2018 р. в розрізі галузей знань»; 
- «Обсяги державного замовлення на прийом/випуск аспірантури і 

докторантури у 2018 р.» за галузями знань. 
У процесі аналітичного дослідження проведено порівняльний аналіз мережі 

аспірантури і докторантури у 2014-2018 рр., досліджено показники діяльності 
аспірантури та докторантури у 2018 р. 

 
1. АНАЛІЗ МЕРЕЖІ ТА КОНТИНГЕНТУ АСПІРАНТУРИ 

 

 
Рис. 1 – Мережа закладів, які мають аспірантуру 

Побудовано авторами на основі даних Державної служби статистики України. 
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Переважна більшість закладів, що здійснюють підготовку аспірантів, 
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, Національної 
академії наук України, Національної академії медичних наук, Національної 
академії аграрних наук, Міністерства охорони здоров’я. Схожа ситуація 
спостерігається і зі сферою управління докторантури. 

Як свідчать наведені дані (рис. 1), мережу аспірантури складають заклади 
вищої освіти і наукові установи, які мають аспірантуру. За даними Державної 
служби статистики України в цілому по Україні впродовж 2014-2018 рр. 
відмічається негативна динаміка зменшення кількості наукових установ (47 од., -
18,3 %) і ЗВО (4 од., -1,8 %), які проводять підготовку аспірантів. 

Зазначимо, що при невеликій різниці в кількості ЗВО і наукових установ, 
кількість прийнятих до аспірантури і осіб, що закінчили аспірантуру, в цих 
установах значно відрізняється. 

 
Рис. 2 – Динаміка кількості осіб, зарахованих до аспірантури у 2014-2018 рр. 

Побудовано авторами на основі даних Державної служби статистики України. 
 
Так, кількість зарахованих в аспірантуру ЗВО на кінець 2018 р. склала 6510 

осіб, в той час, як в аспірантуру наукових установ – 662 особи.  
Як свідчать дані, наведені на рис.2, максимальна кількість зарахованих в 

аспірантуру ЗВО спостерігалась у 2015 р., а мінімальна – у 2016 р. Кількість 
зарахованих в аспірантуру наукових установ була максимальною у 2014 р., 
мінімальною – у 2016 р. і за досліджуваний період зменшилась  на 477 осіб (-
 41,9 %).  

Аналіз кількості осіб, які закінчили аспірантуру впродовж 2014-2018 рр. 
засвідчив негативну динаміку цього показника як в наукових установах, так і в 
ЗВО. Аспірантуру наукових установ у 2018 році закінчило на  342 ос. менше (-
29,7 %), а ЗВО – на 854 ос. (- 13,3 %) порівняно з 2014 р. 

Заслуговує уваги співвідношення кількості осіб, які закінчили аспірантуру і 
кількості захищених робіт (рис. 3). Цей параметр можна розглядати як 
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ефективність функціонування аспірантури. Наведені дані свідчать про досить 
малу кількість випускників із захистом в цілому, хоча в аспірантурі ЗВО 
відмічається значно більша кількість захищених робіт порівняно з аспірантурою 
наукових установ. Так, в ЗВО впродовж досліджуваного періоду частка осіб, які 
закінчили аспірантуру із захистом дисертації складала відповідно 27,1 %, 28,6 %. 
27,8 %, 25,9 %, 24,7%. В наукових установах цей показник дорівнював відповідно 
12,1 %, 12,2 %, 12,3 %. 11,6 %, 11,6 %. 

 
Рис. 3 – Динаміка кількості осіб, які закінчили аспірантуру, і кількості 

захищених робіт 
Побудовано авторами на основі даних Державної служби статистики України. 
 

У середньому по Україні у 2018 р. частка випускників із захистом 
дисертаційних робіт до загальної кількості випускників складає 23%. Найбільше 
значення цього показника фіксується в Чернівецькій (54,3 %), Хмельницькій 
(44,8 %), Львівській (34,3 %), Вінницькій (33,6 %) областях. Найнижчі показники 
-в Чернігівській (5,8 %), Полтавській (9,1 %), Черкаській (9,5 %) областях.  

Слід зазначити, що у більшості областей спостерігається частка 
випускників із  захищеними роботами значно більша у випускників вечірньої і 
заочної форми навчання порівняно із денною (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Частка осіб, які закінчили аспірантуру із захистом дисертації у 2018 р. 

  
Область 

Частка осіб, які закінчили навчання 
із захистом дисертації 

Усього за денною 
формою  

за 
вечірньою 
та заочною 

формою  
Україна 23,0 21,7 25,9
Вінницька 33,6 30,5 42,9
Волинська 31,3 29,6 34,6
Дніпропетровська 11,4 11,4 11,5
Донецька 20,0 17,5 24,0
Житомирська 27,6 20,0 44,4
Закарпатська 11,2 11,9 10,3
Запорізька 24,5 18,2 37,3
Івано-Франківська 20,3 16,3 27,7
Київська 28,4 22,0 35,0
Кіровоградська 21,9 18,2 30,0
Луганська 13,0 18,2 4,8
Львівська 34,3 35,6 31,1
Миколаївська 17,5 17,8 16,7
Одеська 13,4 11,0 17,8
Полтавська 9,1 6,0 18,8
Рівненська 10,2 3,7 15,6
Сумська 13,8 12,3 20,8
Тернопільська 29,5 31,2 25,7
Харківська 28,5 27,8 30,2
Херсонська 13,0 8,8 20,0
Хмельницька 44,8 33,3 55,6
Черкаська 9,5 8,4 14,3
Чернівецька 54,3 55,3 50,0
Чернігівська 5,8 5,3 7,1
м. Київ 23,2 22,4 24,9

Складено авторами на основі даних Державної служби статистики України. 
 
Здійснено аналіз прийому і випуску аспірантів у розрізі галузей знань.  
У 2015 р. постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266 

затверджено новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти. Зазначимо, що у 2016 р. прийом аспірантів 
здійснювався ще за двома переліками – новим і попереднім, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 
№1057 «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей». У 2018 р. прийом 
за переліком 2011 р. не здійснювався, а випуск здійснювався відповідно до двох 
переліків, причому 97,8 % відповідно до переліку 2011 р. 
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Проведений аналіз засвідчив, що у 2018 р., із 7172 зарахованих до 
аспірантури осіб, обрали галузь знань «Право» (14,2 %),  «Соціальні і поведінкові 
науки» (11,8 %), «Освіта/Педагогіка» (8,1%), «Гуманітарні науки» (7,5 %) , 
«Охорона здоров’я» (6,9 %), «Інформаційні технології» (5,7 %). Прийом до 
аспірантури за  іншими галузями значно менший 5 %.  

За обсягом випуску із аспірантури за галузями наук лідирують «Технічні 
науки» (20,5 %),  «Економічні науки» (16,2 %), «Юридичні науки» (9,2 %), 
«Педагогічні науки» (6,8 %), «Фізико-математичні» (6,2 %), «Медичні науки»  
(5,2 %). В інших галузях наук випуск менший 5 %. 

Аналіз частки випуску осіб із захистом дисертаційних робіт до загального 
випуску засвідчив найвищий результат у галузях «Військові науки» (58,3 %), 
«Медичні науки» (54,9 %), «Географічні науки»(42,9 %), «Юридичні науки» 
(37 %), «Філологічні науки» (32,5 %), «Національна безпека» (31,5 %), 
«Педагогічні науки» (29,8 %), «Психологічні науки» (29,2%). 

За формами фінансування за рахунок державного бюджету зараховано на 
навчання 58,8 % аспірантів (рис.4) і випущено 72,8 % . Серед зарахованих на 
денну форму навчання 76,9 %  за рахунок державного бюджету. Серед 
випускників аспірантури за денною формою навчання 72,8 % навчалися за 
рахунок державного бюджету. 

  
Рис. 4 – Розподіл зарахованих і тих, хто закінчив аспірантуру за джерелами 

фінансування у 2018 р. 
Побудовано авторами на основі даних Державної служби статистики України. 
 

Станом на 1 січня 2019 р. в аспірантурі України здобувають освіту 777 
іноземних громадян. У 2018 р. на навчання зараховано 369 осіб, і закінчили 
навчання 132 особи (із них відповідно до переліку 2011 р. -110 осіб і переліку 
2015 р.- 22 особи). 

У розрізі галузей знань найбільша кількість осіб зарахована за галузями 
«Освіта» (84 особи), «Управління та адміністрування» (55 осіб), «Соціальні та 
поведінкові науки» ( 37 осіб), « Культура і мистецтво» (31 особа), «Охорона 
здоров’я» (31 особа). 
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Серед тих, хто закінчив навчання, найбільша кількість за галузями переліку 
2011 р. «Технічні науки» (20 осіб), «Педагогічні науки» (18 осіб), «Медичні 
науки» (16 осіб), «Мистецтвознавство» (11 осіб), «Економічні науки» (10 осіб), за 
галуззю переліку 2015 р. «Освіта» (20 осіб).   

 
2. АНАЛІЗ МЕРЕЖІ ТА КОНТИНГЕНТУ ДОКТОРАНТУРИ 

 
Мережу докторантури складають заклади вищої освіти і наукові установи, 

в яких відкрито докторантуру. Впродовж 2014-2018 рр. кількість таких наукових 
установ зменшилась на 6 од. (- 5,9 %), а кількість ЗВО збільшилась на 12 од. 
(7,4 %).  

 
Рис. 5 – Динаміка кількості осіб, зарахованих до докторантури у 2014-2018 рр. 
Побудовано авторами на основі даних Державної служби статистики України. 

 
Динаміку кількості докторантів, зарахованих впродовж 2014-2018 рр., 

наведено на рис.5. Як свідчать наведені дані, кількість зарахованих до 
докторантури зменшилась на (-5,1 %) в ЗВО і на (-7 % ) в наукових установах, 
хоча порівняно з попереднім 2017 р. в ЗВО цей показник збільшився на 9,2 %, а в 
наукових установах на 16 %. 

  
Рис. 6 – Динаміка кількості осіб, які закінчили докторантуру, і кількості 

захищених робіт 
Побудовано авторами на основі даних Державної служби статистики України. 
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Аналіз частки осіб, які закінчили докторантуру із захистом дисертаційної 
роботи, свідчить, що починаючи з 2016 р. відбулося зменшення цього показника, 
як в НУ, так і в ЗВО. Так, у 2014 р. частка випускників із захистом складала в 
наукових установах 15,2 %, у ЗВО – 30,1 %, а у 2018 р. – 13,5 % і 26,4 % 
відповідно. Отже, в ЗВО частка випускників із захищеними роботами майже в 2 
рази більша, ніж у наукових установах. 

Порівняльний аналіз кількості випускників у 2018 р. в розрізі областей 
засвідчив, що із 963 осіб, які закінчили докторантуру, найбільша кількість 
прийшлася на м. Київ (37 %), Харківську (13,2 %), Львівську (8,9 %) області. 
Щодо частки осіб, які закінчили докторантуру із захистом дисертації, лідирують 
Тернопільська (58,8 %), Кіровоградська (57,1 %), Вінницька (38,5 %), 
Хмельницька (38,5 %), Харківська (34,6 %), Сумська (33,3 %), Житомирська 
(33,3 %), Львівська (30,2 %) області. Найнижчий показник в Луганській (6,3 %) і 
Чернівецькій (7,2 %) областях. В трьох областях по закінченні докторантури не 
захищено ні однієї роботи, а саме в Закарпатській Херсонській Рівненській. 

Вступ до докторантури у 2018 р. здійснювався за переліком 2015 р. Із 544 
зарахованих осіб найбільша частка обрала галузь знань «Соціальні і поведінкові 
науки» (15,3 %), «Освіта/Педагогіка» (14,3 %), «Гуманітарні науки» (11,4 %), 
«Управління та адміністрування» (11,2 %).  

Випуск із докторантури у 2018 р. здійснювався відповідно до Переліку 
наукових спеціальностей 2011 р. і Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 р. 

За переліком 2011 р. із 517 осіб, які закінчили докторантуру,  із захистом 
дисертації було 132 особи (25,5 %). У розрізі галузей наук найбільша частка 
випускників із захистом дисертації спостерігалась за галуззю «Технічні науки» 
(частка захищених 27,3 %), «Економічні науки» (33,8 %), «Педагогічні науки» 
(24 %).  

За переліком 2015 р. із 446 осіб,  які закінчили докторантуру,  із захистом 
дисертації було 100 осіб (22,4 %). Найбільша частка випускників із захищеними 
роботами (при невеликій кількості випускників) фіксується за галуззю «Охорона 
здоров’я» (57,1 %), «Виробництво та технології» (50 %), «Управління та 
адміністрування» (41,7 %), «Електрична інженерія» (33,3 %). 

Аналіз підготовки докторів за формами фінансування засвідчив, що 83,5 % 
- це зараховані на навчання за рахунок державного бюджету. В більшості 
областей з невеликою кількістю вступників – Волинській, Донецькій, Київській, 
Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській, Чернівецькій – 100% 
здобувачів зараховано на місця державного бюджету. Найнижчий рівень 
державних місць в Чернігівській (61,5 %), Вінницькій (62,5 %), Запорізькій 
(63,6 %) областях.  

Місця для навчання здобувачів за рахунок державного бюджету 
регламентуються щорічними постановами Кабінету Міністрів України «Про 
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державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».  
Основним замовником на виконання державного замовлення є МОН, на долю 
якого припадає майже 70 % обсягу. Порівняльний аналіз обсягів державного 
замовлення у 2014-2018 рр. (табл. 3) засвідчив зменшення кількості державних 
місць на прийом до докторантури як в цілому по Україні (-13,7 %), так і в системі 
МОН (- 6,4 %). Обсяги випуску докторантури згідно даним постанов КМУ значно 
збільшились у 2018 р., зокрема в цілому по Україні на 56,7%, в системі МОН на 
59,6%.  

Таблиця 3 
Обсяги державного замовлення на прийом/випуск докторантури  

у 2014-2018 рр. (осіб) 
Рік Випуск Прийом Випуск МОН Прийом МОН 

2014 526 554 356 342 
2015 529 516 383 368 
2016 524 493 373 353 
2017 501 468 353 317 
2018 824 478 568 320 

Складено авторами на основі даних щорічних постанов КМУ «Про державне замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів». 

 
Аналіз розподілу обсягів випуску докторантури з місць державного 

замовлення в розрізі галузей знань у 2018 р. свідчить про перевагу галузі 
«Технічні науки» як в цілому по Україні  (126 осіб, 15,3 %), так і в системі МОН 
(110 осіб, 19,4 %), «Економічні науки» (65 осіб, 7,9 %, МОН – 52 особи, 9,2 %). У 
галузі  «Педагогічні науки»  випуск складає (39 осіб, 4,7 %), по системі МОН (28 
осіб, 3,4 %). Найбільший обсяг державного замовлення на прийом до 
докторантури визначено для галузі «Соціальні та поведінкові науки» (75 осіб, 
15,7 %), МОН ( 60 осіб, 18,8 %), «Гуманітарні науки» (59 осіб, 12,3 %), МОН (46 
осіб, 14,4 %), «Освіта/Педагогіка» (57 осіб, 11,9 %), МОН ( 50 осіб, 15,6 %).  

 
3. МЕХАНІЗМ ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

У традиційній українській системі захист дисертації відбувається у 
спеціалізованій вченій раді, дозвіл на утворення якої надає державний орган, який 
затверджує її склад з 15–25 науковців з  рівномірним представництвом фахівців з 
кожної спеціальності. Спеціалізована вчена рада приймає рішення про 
присудження наукового ступеня на підставі публічного захисту і відгуків двох або 
трьох (для докторської дисертації) офіційних опонентів. Такий порядок не 
відповідає світовому досвіду, за якого для захисту дисертації університет або 
наукова установа самостійно утворює дисертаційну комісію у складі 5–6 
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науковців, кожен з яких знайомиться із текстом дисертації, а сама дисертаційна 
комісія приймає остаточне рішення про присвоєння наукового ступеня. 

У 2019 р. МОН ініціювало проведення в Україні до 31 грудня 2020 р. 
експерименту щодо присудження ступеня доктора філософії. 6 березня 2019 р. 
Кабінет Міністрів України прийняв постанову №167 «Про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії», якою було затверджено 
«Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 
[5].  

У затвердженому Урядом порядку визначено, як утворюється та працює 
разова вчена рада, порядок подання документів, вимоги до здобувачів ступеня 
доктора філософії, скасування рішення ради та розгляд апеляцій. Особливу увагу 
в документі приділено питанням дотримання принципів академічної 
доброчесності під час підготовки та захисту дисертацій. 

Щоб створити разову вчену раду, ЗВО або наукова установа подають 
клопотання до МОН. Міністерство приймає рішення протягом місця і в разі 
створення ради здійснює контроль за її діяльністю. 

Разова спеціалізована вчена рада складається з 5 осіб – голови, двох 
рецензентів і двох опонентів. Один науковець може бути головою (членом) не 
більше як восьми рад протягом календарного року. У складі ради не менше трьох 
вчених повинні мати ступінь доктора наук (голова ради, один з рецензентів, один 
з опонентів). Вчений може бути включений до складу ради не раніше ніж через 
п’ять років після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук). Голова та 
члени ради повинні забезпечити високий рівень вимогливості до якості дисертації 
як під час її розгляду, так і під час захисту. Кваліфікація та сфера наукової 
діяльності членів ради мають відповідати тематиці дисертаційного дослідження 
здобувача ступеня доктора філософії та за останні 5 років повинні мати за 
науковим напрямом дисертації не менше трьох наукових публікацій (з них 
щонайменше одну у виданнях, проіндексованих у Scopus та/або Web of Science 
Core Collection). 

Рішення разової ради затверджує Атестаційна колегія МОН. Здобувачі 
ступеня доктора філософії, які взяли участь в експерименті, одержують дипломи 
доктора філософії державного зразка. 

Для проведення експерименту з атестації докторів філософії розроблена 
структура клопотання на відкриття разових спеціалізованих вчених рад для ЗВО і 
наукових установ, яка містить наступні показники: 

- інформація про заклад вищої освіти (наукову установу), в якому 
утворюється спеціалізована вчена рада (код ЄДРПОУ, назва); 

- інформація про cпеціальність, за якою утворюється спеціалізована вчена 
рада (галузь знань, код та назва спеціальності); 
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- номер і дата наказу МОН про отримання ліцензії для провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні  за спеціальністю, з якої 
утворюється рада; 

- інформація про здобувача ступеня доктора філософії (ПІБ, рік народження, 
форма підготовки, основне місце роботи, посада); 

- інформація про заклад вищої освіти (наукову установу),  де здобувач 
виконав освітньо-наукову програму (код ЄДРПОУ, назва); 

- інформація про фахівців у спеціалізованій вченій раді (статус фахівця 
(голова ради, рецензент, опонент), ПІБ, рік народження, основне місце 
роботи, посада, науковий ступінь, код (шифр) та назва спеціальності за 
дипломом кандидата (доктора) наук, дата здобуття наукового ступеня, вчене 
звання, бібліографічний запис (опис) 3-х наукових публікації за останні 5 
років за напрямом дисертації здобувача з web-посиланням на електронний 
ресурс видання). 
Закон «Про вищу освіту» передбачає можливість захисту дисертації доктора 

філософії у разовій спеціалізованій вченій раді. Експеримент допоможе 
перевірити спроможність системи атестації працювати в режимі разових захистів 
дисертацій. Такі ради мають стати наближенням українського формату захисту 
дисертацій до світової практики.  

Дія прийнятого Порядку припиняється у разі затвердження в установленому 
Законом «Про вищу освіту» порядку присудження наукових степенів 
спеціалізованими вченими радами.  

Зазначений Порядок регулює питання присудження ступеня доктора 
філософії разовими спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти та 
наукових установ, встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації здобувачів 
ступеня доктора філософії, утворення зазначених рад та скасування їх рішень. 

Разові вчені ради відрізнятимуться від постійно діючих тим, що 
створюватимуться безпосередньо для розгляду конкретної дисертаційної роботи. 
Очікується, що їхня діяльність буде ефективнішою, оскільки всі члени 
одноразової вченої ради мусять бути спеціалістами з теми, яка захищається, а 
кількість науковців скорочується до 5 осіб. Передбачено, що спеціалізована вчена 
рада утворюється МОН у складі голови та чотирьох членів ради — двох 
рецензентів і двох опонентів з правом прийняття до розгляду та проведення 
разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії. 

  Один науковець може бути головою (членом) не більше восьми рад 
протягом календарного року. У складі ради не менше трьох вчених повинні мати 
ступінь доктора наук (голова ради, один з рецензентів, один з опонентів). Вчений 
може бути включений до складу ради не раніше ніж через п’ять років після 
здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук). Голова та члени ради 
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повинні забезпечити високий рівень вимогливості до якості дисертації як під час 
її розгляду, так і під час захисту. 

Вимоги до оформлення роботи встановлюються МОН. ЗВО (або наукова 
установа) на основі освітньо-наукової програми може встановлювати 
максимальний або мінімальний обсяг основного тексту дисертації відповідно до 
специфіки галузі дослідження. 

Порядком визначається, що результати дисертаційного дослідження 
повинні бути висвітлені не менше, як в трьох наукових публікаціях. Із них не 
менше однієї статті  у періодичних виданнях інших держав, які входять до ЄС або 
Організації економічного співробітництва, статті у наукових фахових виданнях 
України. Наукова публікація у виданні, віднесеному до Q1 - Q3 відповідно до 
рейтингу SCIMago Journal Rank  прирівнюються до двох публікацій у 
періодичних виданнях інших держав. 

Для довідки, квартиль — це категорія наукових журналів, що визначається 
бібліометричними показниками, що відображають рівень цитованості, тобто 
затребуваності журналу науковим співтовариством. В результаті ранжирування 
кожен журнал потрапляє в один з чотирьох квартилей: від Q1 (найвищого) до Q4 
(найнижчого). Найбільш авторитетні журнали належать, як правило, до перших 
двох квартилей - Q1 і Q2. 

SCIMago Journal Rank (SJR) - показник, що враховує поряд з цитованістю 
ступінь авторитетності журналів, що посилаються на даний журнал (так, 
посилання з Nature «важить» більше, ніж аналогічне посилання з маловідомого 
видання), а також близькість їх тематики. 

Умовою публікацій є розміщення не більше однієї статті в одному випуску 
наукового видання. 

Зазначимо, що за існуючими правилами, згідно з наказом МОН від 
17.10.2012 р. № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук» із внесеними змінами, для здобуття 
наукового ступеня кандидата необхідна наявність не менше п’яти публікацій у 
наукових фахових виданнях України та інших держав, з яких: 

- не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав 
або виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 

- одна із статей може бути опублікована в електронному науковому 
фаховому виданні [6].  

У галузях природничих і технічних наук отриманий патент за винахід, який 
стосується наукових результатів дисертаційного дослідження, прирівнюється до 
однієї статті. 

Останнім часом значно посилилися вимоги до якості дисертаційних робіт, 
збільшується покарання за плагіат. Наказами МОН України скасовано десятки 
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рішень спеціалізованих вчених рад про присвоєння наукових ступенів і вчених 
звань.  

У листі МОН України від 24.10.2017 №1/9-565 «Щодо забезпечення 
академічної доброчесності у закладах вищої освіти» зазначено, що Законом «Про 
освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ запроваджено єдині для всіх рівнів освіти види 
порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, 
фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне 
оцінювання) [7]. У листі дається роз’яснення змін, внесених в законодавчі акти 
щодо змісту академічної доброчесності, видів академічної відповідальності і 
переліку обов’язків науково-педагогічних і наукових працівників, здобувачів 
освіти. 

Виявлення в представленій до захисту дисертації академічного плагіату є 
підставою для відмови у присудженні наукового ступеня, а виявлення 
академічного плагіату у вже захищеній дисертації є підставою для скасування 
рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня і видачу 
відповідного диплома. Науковий керівник роботи, голова спеціалізованої вченої 
ради,  офіційні опоненти, які надали позитивний висновок про таку наукову 
роботу, несуть персональну відповідальність. Згідно п.6 статті 6 Закону «Про 
вищу освіту», якщо дисертація, в якій виявлений академічний плагіат, була 
захищена в постійно діючій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник, 
офіційні опоненти, голова відповідної спеціалізованої вченої ради позбавляються 
права брати участь в роботі спеціалізованих вчених рад терміном на два роки, а 
установа вищої освіти (наукова установа) позбавляється акредитації відповідної 
постійно діючої спеціалізованої вченої ради і права створювати разові 
спеціалізовані вчені ради строком на один рік.  

Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, 
була захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник, члени 
цієї ради та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову 
роботу, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад 
строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється 
права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік.  

У листі Міністерство освіти і науки України рекомендує включити у 
внутрішню систему забезпечення якості процедури та заходи для реалізації 
принципів академічної доброчесності та розробити відповідну нормативно-
правову базу (кодекси, положення, правила, пам’ятки тощо). 

Висновки. Станом на 1 січня 2019 року в аспірантурі у 221 закладі вищої 
освіти та 210 наукових установах навчається 22829 осіб, у тому числі за денною 
формою навчання 12914 особи, що складає від загальної кількості аспірантів 
56,6%, вечірньою та заочною 9915 (43,4%). 18419 осіб (11420 осіб денної форми 
навчання) навчаються в аспірантурі за програмою підготовки докторів філософії.  



17 
 

Переважна більшість закладів, що здійснюють підготовку аспірантів та 
докторантів перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, 
Національної академії наук України, Національної академії медичних наук, 
Національної академії аграрних наук, Міністерства охорони здоров’я. 

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 
закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного 
захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. У 2019 р. Міністерство освіти і 
науки ініціювало проведення в Україні експерименту щодо присудження ступеня 
доктора філософії. 6 березня 2019 р. Кабінет Міністрів Україні прийняв 
Постанову № 167 «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії».  

Для успішного експерименту з присудження ступеня доктора філософії 
досліджено процедуру проведення атестації наукових кадрів та визначені умови 
для атестації докторів філософії, які навчалися за новими PhD-програмами, через 
разові вчені ради відповідно до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів 
України. 

Для проведення експерименту з атестації докторів філософії розроблена 
структура клопотання на відкриття разових спеціалізованих вчених рад для ЗВО і 
наукових установ та механізм наповнення інформаційної бази.  

Подальші дослідження щодо розвитку інформаційно-аналітичної системи 
підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів доцільно зосередити на 
формалізації процесу автоматизованого формування інформаційної бази щодо 
разових спеціалізованих вчених рад та проведення дослідження щодо захисту 
дисертацій. 
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ДОДАТКИ 

Таблиця 1 

Кількість закладів, які мають аспірантуру у 2014-2018 рр. 

  2014 2015 2016 2017 2018
НУ 257 256 250 244 210
ЗВО 225 234 231 231 221
Всього кількість НУ та ЗВО, що мають 
аспірантуру 482 490 481 475 431
 

Таблиця 2 

Кількість осіб, які зараховані до аспірантури у 2014-2018 рр. 

  2014 2015 2016 2017 2018 
НУ 1139 1133 574 688 662 
ЗВО 6429 8680 6035 6586 6510 
Кількість зарахованих до аспірантури 7568 9813 6609 7274 7172 
 

Таблиця 3 
Кількість осіб, які закінчили аспірантуру, і кількість захищених робіт  

у 2014-2018 рр. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018
Кількість випуску аспірантури 7597 7493 6703 6087 6401
з них із захистом 1881 1958 1708 1438 1472
% 24,8 26,1 25,5 23,6 23
в НУ 1194 1147 1014 951 852
з них із захистом 145 140 125 110 99
% 12,1 12,2 12,3 11,6 11,6
у ЗВО 6403 6346 5689 5136 5549
з них із захистом 1736 1818 1583 1328 1373
% 27,1 28,6 27,8 25,9 24,7

 
Таблиця 4 

Частка осіб, які закінчили аспірантуру із захистом дисертаційних робіт у 2018 р.  
у розрізі областей 

 

  Частка осіб, які закінчили навчання 
із захистом дисертації (%) 

Область Усього 
за 

денною 
формою 

за 
вечірньою 
та заочною 

формою  
Україна 23,0 21,7 25,9 
Вінницька 33,6 30,5 42,9 
Волинська 31,3 29,6 34,6 
Дніпропетровська 11,4 11,4 11,5 
Донецька 20,0 17,5 24,0 
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Житомирська 27,6 20,0 44,4 
Закарпатська 11,2 11,9 10,3 
Запорізька 24,5 18,2 37,3 
Івано-Франківська 20,3 16,3 27,7 
Київська 28,4 22,0 35,0 
Кіровоградська 21,9 18,2 30,0 
Луганська 13,0 18,2 4,8 
Львівська 34,3 35,6 31,1 
Миколаївська 17,5 17,8 16,7 
Одеська 13,4 11,0 17,8 
Полтавська 9,1 6,0 18,8 
Рівненська 10,2 3,7 15,6 
Сумська 13,8 12,3 20,8 
Тернопільська 29,5 31,2 25,7 
Харківська 28,5 27,8 30,2 
Херсонська 13,0 8,8 20,0 
Хмельницька 44,8 33,3 55,6 
Черкаська 9,5 8,4 14,3 
Чернівецька 54,3 55,3 50,0 
Чернігівська 5,8 5,3 7,1 
м. Київ 23,2 22,4 24,9 

 
Таблиця 5 

Прийом і випуск аспірантури у 2018 р. в розрізі галузей знань 
 

Галузі знань  
  

Кількість 
осіб, 

зарахованих 
до 

аспірантури 

Відсоток по 
галузі знань 

від 
загальної 
кількості 

зарахованих 
до 

аспірантури  
(%) 

Кількість 
осіб, 
які 

закінчили 
аспірантуру

Відсоток по 
галузі знань 

від 
загальної 
кількості 
осіб, які 

закінчили 
аспірантуру  

(%) 
УСЬОГО 7172 141  
Освіта/Педагогіка 578 8,1 8 5,7 
Культура і 
мистецтво 221 3,1 81 57,4 
Гуманітарні науки 539 7,5 7 5,0 
Богослов’я 4 0,1 0 0,0 
Соціальні та 
поведінкові науки 843 11,8 6 4,3 
Журналістика 49 0,7 0 0,0 
Управління та 
адміністрування 567 7,9 1 0,7 
Право 1017 14,2 22 15,6 
Біологія 159 2,2 0 0,0 
Природничі науки 312 4,4 2 1,4 
Математика та 
статистика 122 1,7 0 0,0 
Інформаційні 411 5,7 4 2,8 
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технології 
Механічна 
інженерія 271 3,8 1 0,7 
Електрична 
інженерія 142 2,0 1 0,7 
Автоматизація та 
приладобудування 126 1,8 0 0,0 
Хімічна та 
біоінженерія 64 0,9 0 0,0 
Електроніка та 
телекомунікації 111 1,5 0 0,0 
Виробництво та 
технології 100 1,4 0 0,0 
Архітектура та 
будівництво 136 1,9 1 0,7 
Аграрні науки та 
продовольство 261 3,6 0 0,0 
Ветеринарна 
медицина 78 1,1 0 0,0 
Охорона здоров’я 495 6,9 7 5,0 
Соціальна робота 28 0,4 0 0,0 
Сфера 
обслуговування 5 0,1 0 0,0 
Воєнні науки, 
національна 
безпека, безпека 
державного 
кордону 49 0,7 0 0,0 
Цивільна безпека 14 0,2 0 0,0 
Транспорт 103 1,4 0 0,0 
Публічне 
управління та 
адміністрування  263 3,7 0 0,0 
Міжнародні 
відносини 104 1,5 0 0,0 

 
Таблиця 6 

Кількість осіб, зарахованих до аспірантури, і які закінчили аспірантуру  
у 2018 р. в розрізі джерел фінансування 

 
Кількість осіб, яких зараховано до 

аспірантури 
Кількість осіб, які закінчили 

аспірантуру 

  Усього,  
осіб 

З них - для навчання 
за рахунок 
державного 

бюджету Усього,   
осіб 

З них навчалися за 
рахунок державного 

бюджету 

осіб 

відсоток від 
загальної 
кількості 

аспірантів 
(%) 

осіб 

відсоток від 
загальної 
кількості 

аспірантів 
(%) 

Україна 7172 4217 58,8 6401 4660 72,8 
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Таблиця 7 
 

Кількість іноземних громадян, які зараховані до аспірантури і які закінчили аспірантуру у 
2018 р. в розрізі галузей знань 

 
За Переліком 2015 р.  За Переліком 2011 р. 

  Галузь знань 

кількість 
зарахованих 

до  
аспірантури  

у 2018 р. 

кількість 
осіб, які 

закінчили 
аспірантуру 
у 2018 році 

Галузь знань 

кількість 
зарахованих 

до 
аспірантури 
у 2018 році 

кількість 
осіб, які 

закінчили 
аспірантуру 
у 2018 році 

Усього 368 22 Усього                       1 110

Освіта 84 21 Фізико-математичні 
науки           - 3

Культура і мистецтво 31 1 Хімічні науки                - -
Гуманітарні науки 13 - Біологічні науки           - 3
Богослов’я - - Геологічні науки          - 1
Соціальні та 
поведінкові науки 37 - Технічні науки              - 20

Журналістика 1 - Сільськогосподарські 
науки         - 1

Управління та 
адміністрування 55 - Історичні науки            - -
Право 5 - Економічні науки         - 10
Біологія 2 - Філософські науки       - 4
Природничі науки 5 - Філологічні науки        - 5 

Математика та 
статистика - - Географічні науки        - -
Інформаційні 
технології 25 - Юридичні науки           - 3
Механічна інженерія 10 - Педагогічні науки        1 18
Електрична 
інженерія 5 - Медичні науки              - 16
Автоматизація та 
приладобудування 2 - Фармацевтичні 

науки                - 1
Хімічна та 
біоінженерія 6 - Ветеринарні науки       - -
Електроніка та 
телекомунікації 3 - Мистецтвознавство      - 11
Виробництво та 
технології 2 - Архітектура                   - 1
Архітектура та 
будівництво 13 - Психологічні науки      - 1
Аграрні науки та 
продовольство 15 - Військові науки            - -
Ветеринарна 
медицина 4 - Національна безпека    - 2
Охорона здоров’я 31 - Соціологічні науки       - -
Соціальна робота - - Політичні науки           - 2
Сфера 
обслуговування - - Фізичне виховання 

та спорт         - 6
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Воєнні науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

- -

Державне управління   - -
Цивільна безпека - - Культурологія - 2

Транспорт 5 - Соціальні 
комунікації - -

Публічне управління 
та адміністрування  7 -

Міжнародні 
відносини 7 -

 
Таблиця 8 

Кількість закладів, які мають докторантуру у 2014-2018 рр. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
НУ 102 106 106 101 96 
ЗВО 162 177 176 176 174 
Всього кількість НУ та 
ЗВО, що мають 
докторантуру 264 283 282 277 270 

 
Таблиця 9 

Кількість осіб, які зараховані до докторантури у 2014-2018 рр. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
НУ 122 105 80 81 94 
ЗВО 474 545 495 412 450 
Кількість зарахованих до 
докторантури 596 650 584 493 544 

 
Таблиця 10 

 
Кількість осіб, які закінчили докторантуру, і кількість захищених робіт у 2014-2018 рр. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість осіб, які 
закінчили докторантуру 524 563 551 543 963 
           з них із захистом 143 169 153 153 232 
           % 27,3 30 27,8 28,2 24,1 
в НУ 99 101 102 103 170 
           з них із захистом 15 18 12 15 23 
           % 15,2 17,8 11,8 14,6 13,5 
у ЗВО 425 462 440 440 793 
           з них із захистом 128 151 141 138 209 
          % 30,1 32,7 31,4 31,4 26,4 
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Таблиця 11 
 

Прийом і випуск докторантури у 2018 р. у розрізі галузей знань  
 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Галузь знань 

Кількість осіб, які закінчили 
докторантуру Галузь знань Кількість осіб, які закінчили 

докторантуру 

усього, 
осіб 

у тому 
числі із 

захистом 
дисертації 

Відсоток від
кількості 
осіб, які 

закінчили 
докто-

рантуру (%)

 
усього, 

осіб 

у тому 
числі із 

захистом 
дисертації 

Відсоток 
від 

кількості 
осіб, які 

закінчили 
докто-

рантуру 
(%) 

Усього 517 132 25,5 Усього 446 100 22,4 
Фізико-
математичні науки   34 9 26,5 Освіта/Педагогіка 59 14 23,7 

Хімічні науки           5 1 20,0 
Культура і 
мистецтво 9 - - 

Біологічні науки      11 2 18,2 Гуманітарні науки 65 12 18,5 
Геологічні науки      1 - - Богослов’я - - - 

Технічні науки         128 35 27,3 
Соціальні та 
поведінкові науки 65 16 24,6 

Сільськогосподарс
ькі науки         14 3 21,4 Журналістика 3 1 33,3 

Історичні науки        18 4 22,2 
Управління та 
адміністрування 24 10 41,7 

Економічні науки    80 27 33,8 Право 19 3 15,8 
Філософські науки   9 3 33,3 Біологія 7 - - 
Філологічні науки    34 8 23,5 Природничі науки 19 4 21,1 

Географічні науки   3 1 33,3 
Математика та 
статистика 12 2 16,7 

Юридичні науки      27 7 25,9 
Інформаційні 
технології 18 5 27,8 

Педагогічні науки    50 12 24,0 
Механічна 
інженерія 24 4 16,7 

Медичні науки         13 5 38,5 
Електрична 
інженерія 9 3 33,3 

Фармацевтичні 
науки                1 1 100,0 

Автоматизація та 
приладобудування 11 2 18,2 

Ветеринарні науки   3 - - 
Хімічна та 
біоінженерія 5 1 20,0 

Мистецтвознавств
о                  8 2 25,0 

Електроніка та 
телекомунікації 9 2 22,2 

Архітектура              1 - - 
Виробництво та 
технології 8 4 50,0 

Психологічні 
науки                 10 2 20,0 

Архітектура та 
будівництво 14 3 21,4 

Військові науки       2 - - 
Аграрні науки та 
продовольство 12 1 8,3 

Національна 
безпека                10 3 30,0 

Ветеринарна 
медицина 5 - - 

Соціологічні 
науки                 9 2 22,2 Охорона здоров’я 14 8 57,1 
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Політичні науки       9 - - Соціальна робота - - - 
Фізичне 
виховання та 
спорт         4 1 25,0 

Сфера 
обслуговування - - - 

Державне 
управління                21 2 9,5 

Воєнні науки, 
національна 
безпека, безпека 
державного 
кордону 4 1 25,0 

Культурологія 7 - - Цивільна безпека 4 - - 
Соціальні 
комунікації 5 2 40,0 Транспорт 7 2 28,6 

Публічне 
управління та 
адміністрування  13 1 7,7 
Міжнародні 
відносини 7 1 14,3 

 
Таблиця 12 

 
Обсяги державного замовлення на прийом/випуск аспірантури і докторантури у 2018 р. за 

галузями знань 

Галузь науки 

Випуск, осіб Форма підготовки 
здобувачів вищої 
освіти освітньо-

наукового/наукового 
рівнів, галузь знань, 

замовник 

Прийом, осіб 

усього 

у тому числі 
з відривом 

від 
виробництва

усього 
у тому числі з 
відривом від 
виробництва 

Аспірантура 5031 3655 Аспірантура 4399 3548 

У тому числі за 
напрямами підготовки:     

У тому числі за 
напрямами 
підготовки: 

    

фізико-математичні 
науки  377 332 освіта/педагогіка 272 222 

хімічні науки 99 87 культура і мистецтво 170 160 

біологічні науки 225 183 гуманітарні науки 370 306 

геологічні науки 35 30 богослов’я 2 1 

технічні науки 1202 903 соціальні та 
поведінкові науки 426 337 

сільськогосподарські 
науки 242 161 журналістика 29 22 

історичні науки 164 111 управління та 
адміністрування 254 199 

економічні науки 632 425 право 250 146 
філософські науки 78 52 біологія 146 128 

філологічні науки 216 171 природничі науки 292 265 

географічні науки 60 45 математика та 
статистика 104 99 
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юридичні науки 173 110 інформаційні 
технології 259 221 

педагогічні науки 284 175 механічна інженерія 233 206 

медичні науки  367 211 електрична інженерія 120 109 

ветеринарні науки 73 57 автоматизація та 
приладобудування 91 82 

мистецтвознавство 113 89 хімічна та 
біоінженерія 49 46 

архітектура 50 46 електроніка та 
телекомунікації 75 65 

психологічні науки 82 58 виробництво та 
технології 76 65 

військові науки 26 26 архітектура та 
будівництво 110 95 

національна безпека 59 45 аграрні науки та 
продовольство 195 159 

соціологічні науки 43 34 ветеринарна 
медицина 70 62 

політичні науки 65 48 охорона здоров’я 434 295 
фізичне виховання і 
спорт 52 41 соціальна робота 18 14 

державне управління 127 67 сфера 
обслуговування 3 3 

культурологія 130 112 

воєнні науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

62 48 

соціальні комунікації 39 29 цивільна безпека 18 11 

цивільна безпека 16 7 транспорт 80 65 

управління та 
адміністрування 2 1 публічне управління 

та адміністрування 147 78 

      міжнародні 
відносини 43 38 

Докторантура 824 824 Докторантура 478 478 

У тому числі за 
напрямами підготовки:     

У тому числі за 
напрямами 
підготовки: 

    

фізико-математичні 
науки  38 38 освіта/педагогіка 57 57 

хімічні науки 7 7 культура і мистецтво 10 10 
біологічні науки 8 8 гуманітарні науки 59 59 

геологічні науки 1 1 соціальні та 
поведінкові науки 75 75 
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технічні науки 126 126 журналістика 1 1 
сільськогосподарські 
науки 17 17 управління та 

адміністрування 47 47 

історичні науки 18 18 право 29 29 
економічні науки 65 65 біологія 8 8 
філософські науки 7 7 природничі науки 20 20 

філологічні науки 42 42 математика та 
статистика 7 7 

географічні науки 5 5 інформаційні 
технології 16 16 

юридичні науки 20 20 механічна інженерія 21 21 
педагогічні науки 39 39 електрична інженерія 4 4 

медичні науки  21 21 автоматизація та 
приладобудування 8 8 

фармацевтичні науки     хімічна та 
біоінженерія 1 1 

ветеринарні науки 5 5 електроніка та 
телекомунікації 6 6 

мистецтвознавство 6 6 виробництво та 
технології 4 4 

архітектура 1 1 архітектура та 
будівництво 9 9 

психологічні науки 12 12 аграрні науки та 
продовольство 13 13 

військові науки 4 4 ветеринарна 
медицина 7 7 

національна безпека 8 8 охорона здоров’я 22 22 
соціологічні науки 4 4 соціальна робота 1 1 

політичні науки 5 5 

воєнні науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

11 11 

фізичне виховання і 
спорт 4 4 цивільна безпека 3 3 

державне управління 18 18 транспорт 13 13 

культурологія 8 8 публічне управління 
та адміністрування 23 23 

соціальні комунікації 8 8 міжнародні 
відносини 4 4 

цивільна безпека 2 2       
освіта 31 31       

культура і мистецтво 9 9       

гуманітарні науки 47 47       

соціальні та 
поведінкові науки 51 51 

      

журналістика 2 2       
управління та 
адміністрування 33 33 

      

право 8 8       
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біологія 5 5       

природничі науки 20 20       

математика та 
статистика 10 10 

      

інформаційні 
технології 20 20 

      

механічна інженерія 15 15       

електрична інженерія 8 8       

автоматизація та 
приладобудування 9 9 

      

хімічна та біоінженерія 5 5       

електроніка та 
телекомунікації 6 6 

      

виробництво та 
технології 4 4 

      

архітектура та 
будівництво 10 10       

аграрні науки та 
продовольство 9 9 

      

ветеринарна медицина 4 4       

охорона здоров’я 2 2       

воєнні науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

4 4 

      

цивільна безпека 2 2       

транспорт 6 6       

міжнародні відносини  4 4       
 


