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ПОЛОЖЕННЯ  

  про акредитацію спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих рад з присудження ступеня 

доктора мистецтв) 

 

I. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок акредитації спеціалізованих вчених рад 

(спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора мистецтв), а також процедуру 

підтвердження такої акредитації та контролю за діяльністю відповідних рад. 

2. У цьому Положенні наступні терміни вживаються у такому значенні: 

1) профіль спеціалізованої вченої ради – тематика наукових досліджень та/або науково-

технічних розробок, за якою члени спеціалізованої вченої ради проводять наукову роботу; 

2) спеціальність – предметна область освіти і науки, визначена Переліком галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів від 29 квітня 2015 р. № 266; 

3) спеціалізована рада – спеціалізована вчена рада або спеціалізована рада з 

присудження ступеня доктора мистецтв; 

4) спеціалізована вчена рада – разова спеціалізована вчена рада або постійно діюча 

спеціалізована вчена рада, утворена закладом вищої освіти (науковою установою) відповідно до 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 

ХХ хххххх 2020 р. № ХХХ; 

5) спеціалізована рада з присудження ступеня доктора мистецтва – разова спеціалізована 

рада з присудження ступеня доктора мистецтв або постійно діюча спеціалізована рада з 

присудження ступеня доктора мистецтв, утворена закладом вищої освіти мистецького 

спрямування відповідно до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та 

навчання в асистентурі-стажуванні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 24 

жовтня 2018 р. № 865; 

6) тематика дослідження – частина предметної (дисциплінарної) сфери спеціальності 

(або галузі знань для міждисциплінарних досліджень), у рамках якої здійснюється 

інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань, за 

якою публікуються результати наукових досліджень та/або науково-технічних розробок;  

7) тема наукового досягнення (дисертації) – визначена наукова проблема, що є 

складовою тематики  дослідження та  відображає основну його ідею, за якою публікуються 

наукові результати. 

Терміни «близькі особи», «реальний конфлікт інтересів» уживаються в значенні, 

наведеному в Законі України «Про запобігання корупції». 

3. Акредитація спеціалізованих рад здійснюється Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство). 

Акредитація спеціалізованої ради є процедурою визнання компетентності осіб, які 

входять до її складу, за заявленим профілем спеціалізованої ради, а також відповідності 

утвореної спеціалізованої ради іншим вимогам, визначеним цим Положенням. 
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4. Остаточне рішення про присудження наукового ступеня доктора наук та/або доктора 

філософії (доктора мистецтв) приймає заклад вищої освіти (наукова установа) на підставі 

рішення про присудження відповідного ступеня, ухваленого акредитованою спеціалізованою 

радою закладу (установи), що створив цю раду.  

5. Порядок добору членів, організації та супроводу роботи спеціалізованих рад 

визначається вченою радою закладу вищої освіти (наукової установи), у якому утворено 

відповідну раду. 

6. Процедури, визначені цим Положенням, здійснюються з використанням 

інформаційної системи Національного агентства. 

Усі документи, передбачені цим Положенням, подаються до Національного агентства в 

електронній формі. 

8. Особливості акредитації спеціалізованих вчених рад для захисту наукових досягнень, 

які містять державну таємницю, визначаються спільним наказом Міністерства освіти і науки 

України та Служби безпеки України за погодженням з Національним агентством. 

9. Під час розгляду питання про акредитацію спеціалізованих рад Національне агентство 

має право використовувати, зокрема, відомості Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти (далі – ЄДЕБО), Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, інформаційними базами Державної наукової установи «Український інститут 

науково-технічної експертизи та інформації», інші електронні бази (зокрема закордонні), які 

стосуються публікацій, патентів, творчих мистецьких проектів, іншої інтелектуальної власності, 

а також загальнодоступну інформацію, відомості, викладені у зверненнях, що надійшли на 

адресу Національного агентства. 

ІІ. Вимоги до компетентності членів спеціалізованої вченої ради  

(спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтв)  

 

1. Компетентність вченого за профілем спеціалізованої вченої ради визначається 

наявністю у нього не менше п’яти наукових публікацій, опублікованих упродовж 5 років до 

створення спеціалізованої вченої ради, тематика  яких (зокрема за ключовими словами) 

відповідає заявленому профілю спеціалізованої вченої ради. 

Для визначення компетентності вченого зараховуються: 

1) статті у виданнях, які на час оприлюднення входили до Переліку наукових фахових 

видань України; 

2) статті у періодичних наукових виданнях зарубіжних країн, які на час оприлюднення 

відповідної статті були включені в наукометричні бази Scopus або Web of Science Core 

Collection. Стаття у виданні, яке віднесене до першого або другого квартилів (Q1-Q2) 

відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports 

прирівнюється до трьох статей у виданні з переліку наукових фахових видань України; стаття у 

виданні, яке віднесене до третього квартилю (Q3) відповідної класифікації – до двох статей, а 

стаття у виданні, яке віднесене до четвертого квартилю (Q4) відповідної класифікації – до 

однієї статті у виданні з переліку наукових фахових видань України; 
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3) монографія одноосібного авторства, опублікована згідно з вимогами до наукових 

монографій, затверджених Міністерства освіти і науки України (МОН). Така монографія 

прирівнюється до трьох статей у виданні з Переліку наукових фахових видань України; 

4) розділ одноосібного авторства у колективній монографії. Такий розділ прирівнюється 

до статті у виданні з Переліку наукових фахових видань України.  

Публікації монографій та розділів колективних монографій, а також статті, оприлюднені 

після набрання чинності цим Положенням, зараховуються лише за умови присвоєння їм 

міжнародного стандартного книжкового номеру (International Standard Book Number) та/або 

ідентифікатора цифрового об’єкта (Digital Object Identifier). 

2. Спеціалізована рада з присудження ступеня доктора мистецтва утворюється за 

спеціальністю із галузі знань 02 Культура і мистецтво із учених та діячів мистецтва з науковим 

ступенем за відповідною спеціальністю. Провадження викладацької діяльності з дисциплін із 

спеціальностей галузі 02 Культура і мистецтво у закладі вищої освіти мистецького спрямування 

на посаді доцента або професора протягом не менше 5 років до моменту утворення відповідної 

ради є обов’язковою вимогою членства в спеціалізованій раді з присудження ступеня доктора 

мистецтв. 

Компетентність вченого за спеціальністю, за якою створена спеціалізована рада з 

присудження ступеня доктора мистецтва, визначається відповідно до вимог пункту 1 цього 

розділу. 

Компетентність діяча мистецтва за спеціалізацією, за якою створена спеціалізована рада 

з присудження ступеня доктора мистецтва, визначається наявністю у нього вченого звання (або 

прирівняного звання), а також не менше п’яти авторських мистецьких проектів за останні 10 

років до утворення спеціалізованої ради, тематика яких відповідає темі творчого мистецького 

проекту, поданого до захисту. 

Для визначення компетентності діяча мистецтв зараховуються авторські мистецькі 

проекти: 

у музичній сфері – виконання концертних програм (сольних або у складі ансамблю), у 

тому числі: диригування оркестром (хором), наявність музичних творів, що виконуються в 

України та/або за кордоном, створення музики до фільмів, вистав (будь-якого жанру), 

національних та/або міжнародних проектів та акцій, музичне або звукове оформлення вистав, 

фільмів, передач, проектів та акцій, випущені музичні альбоми, наявність творів, включених до 

кінофотофоноархіву України та/або інших державних фондів, авторство (співавторство) у 

національних та міжнародних мистецьких проектах, участь у міжнародних мистецьких 

проектах в Україні та за кордоном; 

в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – 

персональні виставки, наявність творів, включених до Музейного фонду України та/або інших 

державних фондів України тощо, авторство (співавторство) у національних та міжнародних 

мистецьких проектах, участь у міжнародних виставкових проектах в Україні та за кордоном, 

бієнале, ілюстративне оформлення книг, видання яких представлені на міжнародних книжкових 

ярмарках та фестивалях, авторське оформлення театральних вистав, створені візуальні рішення 

у фільмах, телевізійних виставах, які демонструвалися в масовому прокаті або на телебаченні, 

наявність каталогів, альбомів, власних або власноручно відреставрованих творів, наявність 

авторських арт-об’єктів, розміщених у публічному просторі в Україні та за кордоном, патенти 

на винаходи; 
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у сфері сценічного та аудіовізуального мистецтва – авторські постановки театральних 

вистав (у тому числі радіо і телевізійних), балетів, фільмів (в тому числі документальних та 

анімаційних), та/або створені індивідуальні сценічні образи у виставах/балетах, які входять до 

репертуарів театрів в Україні та/або за кордоном, створені кінематографічні образи у фільмах, 

представлених на міжнародних кінофестивалях, або такі, які демонструвалися в масовому 

прокаті, наявність творів, включених до державного кінофотофоноархіву України та/або інших 

державних фондів, авторство (співавторство) у національних та міжнародних мистецьких 

проектах, участь у міжнародних мистецьких проектах в Україні та за кордоном. 

3. Заклад вищої освіти (наукова установа) може встановлювати додаткові вимоги до 

компетентності членів спеціалізованої вченої ради (спеціалізованої ради з присудження ступеня 

доктора мистецтв), зокрема, але не виключно, щодо кількості статей у виданнях, віднесених до 

певного квартиля відповідної класифікації. 

ІІІ. Вимоги до складу разової спеціалізованої вченої ради 

1. Разова спеціалізована вчена рада утворюється для проведення захисту однієї 

дисертації, яка подається на здобуття ступеня доктора філософії. 

Профіль разової спеціалізованої вченої ради визначається тематикою дослідження, у 

межах якої виконано дисертацію, представлену до захисту. 

2. Разова спеціалізована вчена рада утворюється відповідно до Порядку присудження 

наукових ступенів закладом вищої освіти (науковою установою), який має акредитовану 

освітню програму третього (освітньо-наукового) рівня, що відповідає темі дисертації, 

представленої до захисту. 

3. Одна особа може призначатися головою не більше трьох і членом не більше десяти, 

разових спеціалізованих вчених рад протягом календарного року. 

4. Головою разової спеціалізованої вченої ради призначається науковий або науково-

педагогічний працівник, що працює за основним місцем роботи у закладі вищої освіти 

(науковій установі), у якому утворюється разова спеціалізована вчена рада, має науковий 

ступінь за відповідною спеціальністю і є компетентним вченим за тематикою дослідження, в 

межах якого виконано дисертацію, представлену до захисту.  

Одна особа може призначатися головою не більше трьох і членом не більше десяти, 

разових спеціалізованих вчених рад протягом календарного року.  

5. Рецензентом призначається науковий або науково-педагогічний працівник, що працює 

за основним місцем роботи у закладі вищої освіти (науковій установі), у якій утворюється 

разова спеціалізована вчена рада, має науковий ступінь та є компетентним ученим за 

тематикою дослідження, у межах якого виконано дисертацію, представлену до захисту.  

У випадку створення разової спеціалізованої вченої ради в науковій установі, у якій 

окремі елементи освітньо-наукової програми, яку завершив здобувач, забезпечуються іншими 

науковими установами та/або закладами вищої освіти, одним із рецензентів може бути 

науковий або науково-педагогічних працівник, що працює за основним місцем роботи в іншій 

науковій установі або іншому закладі вищої освіти, має науковий ступінь  та є компетентним 

ученим за тематикою дослідження, у межах якого виконано дисертацію, представлену до 

захисту.  
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У випадку створення разової спеціалізованої вченої ради у закладі вищої освіти 

(науковій установі), де освітньо-наукова програма, яку завершив здобувач, реалізовується 

спільно з іноземним закладом вищої освіти або науковою установою, одним з рецензентів може 

бути призначений науковий або науково-педагогічний працівник, що працює в такому 

іноземному закладі вищої освіти або науковій установі, має науковий ступінь або іншу 

кваліфікацію, яка відповідає вимогам не нижче восьмого рівня Європейської рамки 

кваліфікацій, та є компетентним вченим за тематикою дослідження, у межах якого виконано 

дисертацію, представлену до захисту.  

Не менше ніж один рецензент дисертації, представленої до захисту, має бути доктором 

наук. 

6. Офіційним опонентом призначається науковий або науково-педагогічний працівник, 

що не є працівником закладу вищої освіти (наукової установи), у якій утворюється разова 

спеціалізована вчена рада, має науковий ступінь та є компетентним вченим за тематикою 

дослідження, в межах якого виконано дисертацію, представлену до захисту.  

Офіційним опонентом може призначатися також науковий або науково-педагогічний 

працівник, який працює в іноземному закладі вищої освіти або науковій установі, має науковий 

ступінь або іншу кваліфікацію, яка відповідає вимогам не нижче восьмого рівня Європейської 

рамки кваліфікацій, та є компетентним ученим за темою наукового досягнення, представленого 

до захисту. 

Не менше ніж один офіційний опонент дисертації, представленої до захисту, має бути 

доктором наук. 

7. Головою та членами разової спеціалізованої вченої ради НЕ можуть бути: 

1) науковий керівник здобувача ступеня доктора філософії; 

2) керівник закладу вищої освіти (наукової установи), у якому утворюється рада, а також 

закладу вищої освіти (наукової установи), освітньо-наукову програму якого завершив здобувач; 

3) співавтор наукових публікацій здобувача; 

4) особа, яка є близькою особою або має інший реальний конфлікт інтересів щодо 

здобувача та/або його/її наукового керівника; 

5) особа, щодо якої встановлено порушення академічної доброчесності, а також особа, 

якій заборонено брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад відповідно до частини шостої 

статті 6 Закону України «Про вищу освіту»; 

6) особа, яка є громадянином держави-агресора або є співробітником закладу вищої 

освіти (наукової установи) держави-агресора, здійснювала та/або здійснює наукову/науково-

педагогічну діяльність у будь-якому закладі, установі, організації, що незаконно діє та/або діяла 

на тимчасово окупованій території України. 

Особи, які пропонуються до призначення головою та членами спеціалізованої вченої 

ради, письмово підтверджують відсутність у них обмежень, передбачених цим пунктом. 
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IV. Вимоги до складу постійно діючої спеціалізованої вченої ради 

1. Постійно діюча спеціалізована вчена рада утворюється для захисту наукових 

досягнень, що подаються для здобуття ступеня доктора наук, а також для утворення разових 

спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій, які подаються для здобуття ступеня 

доктора філософії. 

Постійно діюча спеціалізована вчена рада проводить не більш як дванадцять атестацій 

здобувача ступеня доктора наук у межах календарного року. На одному засіданні може 

проводитися не більше однієї атестації здобувача ступеня доктора наук. 

Постійно діюча спеціалізована рада утворюється з визначенням від одного до трьох 

профілів у межах певної спеціальності.  

2. Постійно діюча спеціалізована вчена рада утворюється рішенням вченої ради закладу 

вищої освіти (наукової установи), який має акредитовану освітню програму третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти, що відповідає профілю (профілям) такої ради, строк акредитації 

якої завершується не раніше, ніж через 2 роки з дня утворення постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради. 

Постійно діюча спеціалізована вчена рада може бути утворена закладом вищої освіти 

(науковою установою), у якому за основним місцем роботи працює не менше 8 докторів наук за 

спеціальністю, з якої створюється рада. 

3. Постійно діюча спеціалізована вчена рада утворюється у складі голови та не менше 

ніж 11 членів. 

4. Головою та членами постійно діючої спеціалізованої вченої ради призначаються 

наукові або науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь доктора наук та є 

компетентними вченими за одним або декількома профілями постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради. За кожним із визначених профілів до складу ради має входити не менше трьох 

осіб. 

Не менше половини та не більше двох третіх від складу постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради мають становити особи, які за основним місцем роботи працюють на посадах 

наукових, науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти (наукової установи), у якому 

утворюється відповідна рада. Інші члени постійно діючої спеціалізованої вченої ради 

призначаються з числа наукових, науково-педагогічних працівників інших закладів (установ), у 

тому числі іноземних. 

Одна особа може бути членом лише однієї постійно діючої спеціалізованої вченої ради. 

Якщо в жодному закладі вищої освіти (науковій установі) України неможливо утворити 

постійно діючу спеціалізовану вчену раду з певної спеціальності, така рада може бути утворена 

спільним рішенням вчених рад двох або трьох закладів вищої освіти (наукових установ). Не 

менше половини від складу такої ради мають становити особи, які за основним місцем роботи 

працюють на посадах наукових, науково-педагогічних працівників у відповідних закладах 

вищої освіти (наукових установах). Супровід діяльності такої постійно діючої спеціалізованої 

ради здійснюється закладом вищої освіти (науковою установою), в якому за основним місцем 

роботи працює голова відповідної ради.  

5. Головою та членами постійно діючої спеціалізованої вченої ради НЕ може бути: 
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1) особа, щодо якої встановлено порушення академічної доброчесності, а також особа, 

якій заборонено брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад відповідно до частини шостої 

статті 6 Закону України «Про вищу освіту»; 

2) особа, яка є громадянином держави-агресора або є співробітником закладу вищої 

освіти (наукової установи) держави-агресора, здійснювала та/або здійснює наукову/науково-

педагогічну діяльність у будь-якому закладі, установі, організації, що незаконно діє та/або діяла 

на тимчасово окупованій території України. 

Особи, які пропонуються до призначення головою та членами постійно діючої 

спеціалізованої вченої ради, письмово підтверджують відсутність у них обмежень, 

передбачених цим пунктом. 

 

V. Вимоги до складу спеціалізованих рад із присудження ступеня доктора 

мистецтва 

1. Спеціалізовані ради з присудження ступеня доктора мистецтв утворюються закладами 

вищої освіти мистецького спрямування як разові або постійно діючі у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Разова спеціалізована рада з присудження ступеня доктора мистецтва утворюється для 

проведення захисту одного творчого мистецького проекту, який подається на здобуття ступеня 

доктора мистецтва, за спеціалізацією, що відповідає темі творчого мистецького проекту.  

Постійно діюча спеціалізована рада з присудження ступеня доктора мистецтва 

утворюється з визначенням однієї спеціалізації у межах спеціальності галузі знань 02 Культура 

і мистецтво. 

Постійно діюча спеціалізована рада з присудження ступеня доктора мистецтва 

проводить не більш як дванадцять атестацій здобувачів освітньо-творчого ступеня доктора 

мистецтв у межах календарного року. На одному засіданні постійно діючої спеціалізованої ради 

з присудження ступеня доктора мистецтва може проводитися не більше однієї атестації 

здобувача ступеня доктора мистецтва. 

2. Разова спеціалізована рада з присудження ступеня доктора утворюється відповідно до 

Порядку здобуття…, який має акредитовану освітню програму третього (освітньо-творчого) 

рівня, що відповідає темі творчого мистецького проекту, представленого до захисту. 

Постійно діюча спеціалізована рада з присудження ступеня доктора утворюється 

рішенням вченої ради закладу вищої освіти мистецького спрямування, який має акредитовану 

освітню програму третього (освітньо-творчого) рівня вищої освіти, що відповідає спеціалізації 

такої ради, строк акредитації якої завершується не раніше, ніж через 2 роки з дня утворення 

постійно діючої спеціалізованої вченої ради. 

Постійно діюча спеціалізована рада з присудження ступеня доктора мистецтв може бути 

утворена закладом вищої освіти мистецького спрямування, у якому за основним місцем роботи 

працює не менше 2 докторів наук та не менше 2 діячів мистецтва за спеціалізацією, з якої 

створюється рада. 

Одна особа може бути головою (членом) не більше двох рад, що діють постійно.  
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3. Вимоги до складу спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтв 

визначаються Порядком здобуття…, а вимоги щодо компетентності її членів – цим 

Положенням. 

4. Головою та членами спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтв НЕ 

може бути: 

1) особа, яка притягалася до академічної відповідальності за порушення академічної 

доброчесності, а також особа, якій заборонено брати участь у роботі спеціалізованих рад 

відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про вищу освіту»; 

2) особа, яка є громадянином держави-агресора або є співробітником закладу вищої 

освіти (наукової установи) держави-агресора, здійснювала та/або здійснює наукову/науково-

педагогічну діяльність у будь-якому закладі, установі, організації, що незаконно діє та/або діяла 

на тимчасово окупованій території України. 

Особи, які пропонуються до призначення головою та членами спеціалізованої ради з 

присудження ступеня доктора мистецтва, письмово підтверджують відсутність у них обмежень, 

передбачених цим пунктом. 

 

VІ. Порядок акредитації, підтвердження акредитації спеціалізованих рад та 

контроль за їх діяльністю 

§ 1. Порядок акредитації спеціалізованих рад 

1. Національне агентство розглядає питання про акредитацію спеціалізованої ради на 

підставі відповідної заяви закладу вищої освіти (наукової установи), що подається через 

інформаційну систему Національного агентства.  

Якщо подана заява не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, секретаріат 

Національного агентства повертає її без розгляду, що не позбавляє заклад вищої освіти 

(наукову установу) права подати таку заяву повторно після усунення відповідних недоліків.  

2. У заяві про акредитацію спеціалізованої ради зазначаються:  

1) інформація про голову та членів відповідної ради, зокрема: 

прізвища, імена, по батькові (за наявності), інформацію про їх зміну (за потреби); 

для громадян України – реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

його відсутності – серія та номер паспорта громадянина України та/або номер запису в 

Єдиному державному демографічному реєстрі); 

ідентифікатор ученого ORCID (за наявності); 

інформацію про наукові ступені та в разі утворення спеціалізованої ради з присудження 

ступеня доктора мистецтв – вчені (почесні) звання;  

контактні дані (електронна адреса, телефон, поштова адреса тощо); 

місце (місця) роботи; 
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2) інформація про наукові публікації (авторські мистецькі проекти) голови та членів 

спеціалізованої ради, що підтверджують їх відповідність вимогам до компетентності членів 

відповідної ради;  

3) посилання на сторінку вебсайту закладу вищої освіти (наукової установи), на якій 

оприлюднено інформацію про відповідну раду; 

4) ідентифікатор освітньо-наукової (освітньо-творчої) програми, що відповідає профілю 

спеціалізованої вченої ради (спеціалізації спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора 

мистецтв), за даними ЄДЕБО; 

5) інша інформація, визначена пунктами 3-6 цього розділу для відповідної 

спеціалізованої ради. 

У заяві про акредитацію спеціалізованої ради заклад вищої освіти (наукова установа) 

підтверджує, що ним до подання заяви було отримано: 

1) згоду голови, членів спеціалізованої ради, а у випадку утворення разової 

спеціалізованої вченої ради/разової спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора 

мистецтв – також здобувача ступеня доктора філософії/доктора мистецтв та його/її 

наукового/творчого керівника (керівників), наукового консультанта, на збирання, оброблення 

та передання до Національного агентства їх персональних даних, зокрема з метою подальшого 

їх використання для здійснення повноважень Національного агентства; 

2) підтвердження голови, членів спеціалізованої ради про відсутність щодо них 

обмежень, передбачених цим Положенням; 

3) у випадку утворення разової спеціалізованої вченої ради/разової спеціалізованої ради 

з присудження ступеня доктора мистецтв – усі документи, передбачені Порядком присудження 

наукових ступенів/Порядком здобуття …, для прийняття до захисту відповідної 

дисертації/творчого мистецького проекту. 

3. У заяві про акредитацію разової спеціалізованої вченої ради заклад вищої освіти 

(наукова установа) додатково зазначає: 

1) інформацію про здобувача ступеня доктора філософії, його/її наукового керівника 

(керівників): 

прізвища, імена, по батькові (за наявності), інформацію про їх зміну (за потреби); 

для громадян України – реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

його відсутності – серія та номер паспорта громадянина України та/або номер запису в 

Єдиному державному демографічному реєстрі); 

ідентифікатор вченого ORCID (за наявності); 

інформацію про наукові ступені (крім здобувача ступеня доктора філософії);  

контактні дані (електронна адреса, телефон, поштова адреса тощо); 

місце (місця) роботи (крім здобувача ступеня доктора філософії); 

2) ідентифікатор освітньо-наукової програми, яку завершив здобувач ступеня доктора 

філософії, за даними ЄДЕБО; 

3) тему, анотацію та ключові слова дисертації, представленої до захисту; 
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4) інформацію про наукові публікації здобувача ступеня доктора філософії, зараховані за 

темою дисертації; 

5) інформація про те, якою мовою проводитиметься захист. 

До заяви про акредитацію разової спеціалізованої вченої ради додаються: 

1) рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) або постійно діючої 

спеціалізованої вченої ради про утворення разової спеціалізованої вченої ради;  

2) академічна довідка про завершення здобувачем відповідної освітньо-наукової 

програми третього рівня вищої освіти; 

3) текст дисертації, представленої до захисту, у форматі PDF (з текстовим шаром);  

4) висновок наукового керівника (керівників) або структурного підрозділу відповідного 

закладу вищої освіти (наукової установи) про готовність дисертації до захисту; 

5) висновок рецензентів закладу вищої освіти (наукової установи), який завершив 

здобувач, про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;  

6) у випадку утворення разової спеціалізованої вченої ради постійно діючою 

спеціалізованою вченою радою іншого закладу вищої освіти (наукової установи), аніж того, 

який завершив здобувач, відповідно до пункту 21 Порядку присудження наукових ступенів – 

рецензії рецензентів, призначених такою постійно діючою спеціалізованою вченою радою. 

4. У заяві про акредитацію постійно діючої спеціалізованої вченої ради заклад вищої 

освіти (наукова установа) додатково зазначає: 

1) інформацію про заявлений профіль (профілі) такої ради; 

2) відомості про докторів наук за відповідною спеціальністю, які працюють за основним 

місцем роботи у закладі вищої освіти (науковій установі), в якому утворена постійно діюча 

спеціалізована рада. 

До заяви про акредитацію постійно діючої спеціалізованої вченої ради додається 

рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) про утворення постійно діючої 

спеціалізованої вченої ради.  

5. У заяві про акредитацію разової ради з присудження ступеня доктора мистецтв заклад 

вищої освіти додатково зазначає: 

1) інформацію про здобувача ступеня доктора мистецтв, його/її творчого керівника 

(керівників), наукового консультанта: 

прізвища, імена, по батькові (за наявності), інформацію про їх зміну (за потреби); 

для громадян України – реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

його відсутності – серія та номер паспорта громадянина України та/або номер запису в 

Єдиному державному демографічному реєстрі); 

ідентифікатор вченого ORCID (за наявності); 

інформацію про наукові ступені та вчені (почесні) звання (крім здобувача ступеня 

доктора мистецтв);  

контактні дані (електронна адреса, телефон, поштова адреса тощо); 
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відомості про місце (місця) роботи (крім здобувача ступеня доктора мистецтв); 

2) ідентифікатор освітньо-творчої програми, яку завершив здобувач ступеня доктора 

мистецтв, за даними ЄДЕБО; 

3) інформацію про творчий мистецький проект, представлений до захисту; 

4) інформацію про апробацію творчого мистецького проекту, представленого до захисту. 

До заяви про акредитацію разової спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора 

мистецтв додаються: 

1) рішення вченої ради закладу вищої освіти мистецького спрямування про утворення 

разової спеціалізованої ради з присудження доктора мистецтв; 

2) академічна довідка про завершення здобувачем відповідної освітньо-творчої програми 

третього рівня вищої освіти;  

3) запис, яким зафіксовано публічне представлення творчої мистецької складової 

творчого мистецького проекту, а для здобувачів за спеціальностями 022 Дизайн та 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – каталог, портфоліо, альбом 

творчих робіт тощо; 

4) текст наукового обґрунтування творчого мистецького проекту і додатків до нього у 

форматі PDF (з текстовим шаром);  

5) висновок творчого керівника та/або наукового консультанта про творчий мистецький 

проект здобувача ступеня доктора мистецтва; 

6) відгуки двох членів спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтва 

про творчий мистецький проект здобувача. 

6. У заяві про акредитацію постійно діючої спеціалізованої ради з присудження ступеня 

доктора мистецтв заклад вищої освіти (наукова установа) додатково зазначає: 

1) інформацію про заявлену спеціалізацію постійно діючої спеціалізованої ради з 

присудження ступеня доктора мистецтв; 

2) відомості про докторів наук за спеціальністю та діячів мистецтва за спеціалізацією, за 

якими утворена постійно діюча спеціалізована рада з присудження ступеня доктора мистецтва, 

які працюють на постійній основі у відповідному закладі вищої освіти. 

До заяви про акредитацію постійно діючої спеціалізованої ради з присудження ступеня 

доктора мистецтв додається рішення вченої ради закладу вищої освіти про утворення постійно 

діючої спеціалізованої ради з присудження доктора мистецтв. 

7. Попереднє вивчення заяви про акредитацію спеціалізованої ради і доданих до неї 

документів та підготовку відповідного проєкту рішення Національного агентства здійснює 

секретаріат Національного агентства. Для попереднього вивчення заяви про акредитацію 

спеціалізованої ради і доданих до неї документів секретаріат Національного агентства може 

залучати галузеві експертні ради (далі – ГЕР) або їх членів. 

8. Національне агентство протягом двох місяців з дня надходження заяви ухвалює 

рішення про акредитацію ради або про відмову в акредитації ради. 

9. Підставами для відмови в акредитації разової спеціалізованої вченої ради є: 
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1) недотримання вимог цього Положення та/або інших актів законодавства щодо 

утворення та/або складу спеціалізованої ради; 

2) за умови утворення разової спеціалізованої вченої ради постійно діючою 

спеціалізованою вченою радою – відсутність акредитації відповідної постійно діючої 

спеціалізованої вченої ради на момент ухвалення рішення про утворення разової 

спеціалізованої вченої ради; 

3) наявність у заяві та/або доданих до неї документах неправдивих відомостей. 

10. За відсутності підстав для відмови в акредитації Національне агентство ухвалює 

рішення про акредитацію відповідної спеціалізованої ради. 

Акредитація разової спеціалізованої вченої ради або разової спеціалізованої ради з 

присудження ступеня доктора мистецтв поширюється лише на захист відповідної дисертації 

або творчого мистецького проекту відповідно. 

Акредитація постійно діючої спеціалізованої вченої ради або постійно діючої 

спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтв діє упродовж 2 років з дня 

ухвалення відповідного рішення Національним агентством. 

 

§ 2. Підтвердження акредитації спеціалізованої ради 

11. Заклад вищої освіти (наукова установа) може змінити персональний склад 

спеціалізованої ради (виключити, додатково включити або замінити члена). У разі зміни 

персонального складу акредитованої спеціалізованої ради Національне агентство за заявою 

закладу вищої освіти (наукової установи) підтверджує її акредитацію. 

У заяві про підтвердження акредитації спеціалізованої ради зазначаються: 

1) інформація про проведені зміни у персональному складі спеціалізованої ради; 

2) інформація, передбачена підпунктами 1, 2 пункту 2 цього розділу, щодо осіб, 

включених до складу спеціалізованої ради (додатково або на заміну). 

До заяви про підтвердження акредитації ради додається рішення вченої ради закладу 

вищої освіти (наукової установи) або постійно діючої спеціалізованої вченої ради про зміну 

складу спеціалізованої ради. 

Якщо подана заява не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, секретаріат 

Національного агентства повертає її без розгляду, що не позбавляє заклад вищої освіти 

(наукову установу) права подати таку заяву повторно після усунення відповідних недоліків. 

12. Попереднє вивчення та підготовку проєкту рішення Національного агентства щодо 

підтвердження акредитації ради здійснює секретаріат Національного агентства. Для 

попереднього вивчення заяви щодо підтвердження акредитації спеціалізованої ради секретаріат 

Національного агентства може залучати ГЕР або їх членів. 

13. Національне агентство не пізніше двох місяців з дня надходження відповідного 

повідомлення ухвалює рішення про підтвердження акредитації спеціалізованої ради або про 

відмову в підтвердженні акредитації спеціалізованої ради. 

14. Підставою для відмови в підтвердженні акредитації спеціалізованої ради є: 



13 

 

1) недотримання вимог цього Положення та/або інших актів законодавства щодо 

порядку заміни складу спеціалізованої ради та/або щодо складу спеціалізованої ради (з  

урахуванням проведеної заміни); 

2) наявність у заяві та/або доданих до неї документах неправдивих відомостей. 

Результатом відмови у підтвердженні акредитації спеціалізованої ради є зупинення її 

акредитації з дня ухвалення відповідного рішення Національного агентства. У такому випадку 

заклад вищої освіти (наукова установа) має право повторно провести зміну складу 

спеціалізованої ради та звернутися до Національного агентства щодо підтвердження її 

акредитації відповідно до вимог цього параграфу. У разі відмови у підтвердженні акредитації 

спеціалізованої ради вдруге, її акредитація припиняється з дня ухвалення відповідного рішення 

Національного агентства. 

15. За відсутності підстав для відмови в підтвердженні акредитації спеціалізованої ради 

Національне агентство ухвалює рішення про підтвердження акредитації такої ради. 

 

§ 3. Контроль за діяльністю спеціалізованих рад  

16. Національне агентство здійснює контроль за діяльністю спеціалізованих рад шляхом: 

1) розгляду скарг на дотримання процедури присудження наукових ступенів відповідно 

до Порядку присудження наукових ступенів; 

2) розгляду скарг на дотримання процедури присудження ступеня доктора мистецтв 

відповідно до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва; 

3) підтвердження відповідності тем наукових досягнень, представлених до захисту для 

здобуття ступеня доктора наук, профілю постійно діючої спеціалізованої вченої ради та 

компетентності призначених нею рецензентів за тематикою такого наукового досягнення; 

4) підтвердження відповідності офіційних опонентів, призначених постійно діючою 

спеціалізованою вченою радою для захисту наукового досягнення, що подається для здобуття 

ступеня доктора наук, вимогам щодо їх компетентності за тематикою наукового досягнення. 

17. У разі ухвалення постійно діючою спеціалізованою вченою радою рішення про 

відповідність поданих до захисту наукових досягнень профілю такої ради, Національне 

агентство підтверджує або відмовляє у підтвердженні такої відповідності. Це питання 

розглядається на підставі повідомлення про прийняття наукового досягнення до захисту. 

Якщо подане повідомлення не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, 

секретаріат Національного агентства повертає його без розгляду, що не позбавляє заклад вищої 

освіти (наукову установу) права подати таке повідомлення повторно після усунення 

відповідних недоліків. 

18. Повідомлення про прийняття наукового досягнення до захисту подається через 

інформаційну систему Національного агентства і має містити:  

1) відомості про здобувача ступеня доктора наук, його/її наукового консультанта, 

призначених постійно діючою радою рецензентів: 

прізвища, імена, по батькові (за наявності), інформацію про їх зміну (за потреби); 
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для громадян України – реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

його відсутності – серія та номер паспорта громадянина України та/або номер запису в 

Єдиному державному демографічному реєстрі); 

ідентифікатор вченого ORCID (за наявності); 

інформацію про наукові ступені;  

контактні дані (електронна адреса, телефон, поштова адреса тощо); 

місце (місця) роботи; 

3) тему, анотацію та ключові слова наукового досягнення, представленого до захисту; 

4) інформацію про наукові публікації здобувача ступеня доктора наук, зараховані за 

темою наукового досягнення; 

5) інформацію про наукові публікації рецензентів, що підтверджують їх відповідність 

вимогам до компетентності за тематикою наукового досягнення; 

6) посилання на сторінку вебсайту закладу вищої освіти (наукової установи), на якій 

оприлюднено інформацію про дату, час і місце захисту; 

7) інформація про те, якою мовою проводитиметься захист. 

У повідомленні заклад вищої освіти (наукова установа) підтверджує, що ним до подання 

заяви було отримано: 

1) згоду здобувача ступеня доктора наук, його/її наукового консультанта, рецензентів на 

збирання, оброблення та передання до Національного агентства їх персональних даних, зокрема 

з метою подальшого їх використання для здійснення повноважень Національного агентства; 

2) усі документи, передбачені Порядком присудження наукових ступенів, для прийняття 

до захисту відповідних наукових досягнень. 

У разі захисту наукового ступеня доктора наук до заяви додаються:  

1) рішення постійно діючої спеціалізованої вченої ради про встановлення відповідності 

теми наукового досягнення профілю ради та призначення рецензентів; 

2) текст наукових досягнень та наукової доповіді (якщо наукові досягнення подаються у 

вигляді монографії або сукупності статей), що подається до захисту у форматі PDF (з текстовим 

шаром). 

19. Попереднє вивчення та підготовку проєкту рішення Національного агентства щодо 

підтвердження відповідності теми наукового досягнення, поданого для здобуття ступеня 

доктора наук, профілю постійно діючої ради та компетентності призначених нею рецензентів за 

темою такого наукового досягнення здійснює секретаріат Національного агентства. Для 

попереднього вивчення повідомлення про прийняття наукового досягнення до захисту 

секретаріат Національного агентства може залучати ГЕР або їх членів. 

20. Національне агентство протягом двох місяців з дня надходження повідомлення 

ухвалює рішення про підтвердження або відмову в підтвердженні відповідності теми наукового 

досягнення, поданого для здобуття ступеня доктора наук, профілю постійно діючої ради та 

компетентності призначених нею рецензентів за тематикою такого наукового досягнення. 
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21. Підставами для відмови у підтвердженні відповідності теми наукового досягнення, 

представленого до захисту, профілю постійно діючої ради та компетентності призначених нею 

рецензентів за тематикою такого наукового досягнення є: 

1) невідповідність теми наукового досягнення, представленого до захисту, профілю 

постійно діючої спеціалізованої вченої ради; 

2) невідповідність призначених рецензентів вимогам до компетентності за тематикою 

наукового досягнення, представленого до захисту; 

3) подання у повідомленні та/або доданих до нього документах неправдивих відомостей. 

22. За відсутності підстав, визначених пунктом 21 цього розділу, Національне агентство 

ухвалює рішення про підтвердження відповідності теми наукового досягнення, представленого 

до захисту, профілю постійно діючої ради та компетентності призначених нею рецензентів за 

тематикою такого наукового досягнення. 

23. Національне агентство розглядає питання про підтвердження відповідності офіційних 

опонентів, призначених постійно діючою спеціалізованою вченою радою, вимогам щодо їх 

компетентності за тематикою наукового досягнення, представленого до захисту для здобуття 

ступеня доктора наук. Це питання розглядається на підставі повідомлення про призначення 

офіційних опонентів. 

Якщо подане повідомлення не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням, 

секретаріат Національного агентства повертає його без розгляду, що не позбавляє заклад вищої 

освіти (наукову установу) права подати таке повідомлення повторно після усунення 

відповідних недоліків. 

24. Повідомлення про призначення офіційних опонентів подається через інформаційну 

систему Національного агентства і має містити:  

1) відомості про призначених постійно діючою радою офіційних опонентів: 

прізвища, імена, по батькові (за наявності), інформацію про їх зміну (за потреби); 

для громадян України – реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

його відсутності – серія та номер паспорта громадянина України та/або номер запису в 

Єдиному державному демографічному реєстрі); 

ідентифікатор вченого ORCID (за наявності); 

інформацію про наукові ступені;  

контактні дані (електронна адреса, телефон, поштова адреса тощо); 

місце (місця) роботи; 

2) інформацію про наукові публікації офіційних опонентів, що підтверджують їх 

відповідність вимогам до компетентності за тематикою наукового досягнення. 

У повідомленні заклад вищої освіти (наукова установа) підтверджує, що ним до подання 

заяви було отримано згоду офіційних опонентів на збирання, оброблення та передання до 

Національного агентства їх персональних даних, зокрема з метою подальшого їх використання 

для здійснення повноважень Національного агентства. 
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До повідомлення додається рішення постійно діючої спеціалізованої вченої ради про 

призначення офіційних опонентів. 

25. Попереднє вивчення та підготовку проєкту рішення Національного агентства щодо 

підтвердження відповідності офіційних опонентів, призначених постійно діючою 

спеціалізованою вченою радою, вимогам щодо їх компетентності за тематикою наукового 

досягнення, що подається до захисту для здобуття ступеня доктора наук, здійснює секретаріат 

Національного агентства. Для попереднього вивчення повідомлення про призначення офіційних 

опонентів секретаріат Національного агентства може залучати ГЕР або їх членів. 

26. Національне агентство протягом двох місяців з дня надходження повідомлення 

ухвалює рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні відповідності офіційних 

опонентів, призначених постійно діючою спеціалізованою вченою радою, вимогам щодо їх 

компетентності за тематикою наукового досягнення, представленого до захисту для здобуття 

ступеня доктора наук. 

27. За відсутності підстав для відмови у підтвердженні відповідності офіційних 

опонентів, призначених постійно діючою спеціалізованою вченою радою вимогам щодо їх 

компетентності за тематикою наукового досягнення, представленого до захисту для здобуття 

ступеня доктора наук, Національне агентство зобов’язане ухвалити рішення про підтвердження 

такої відповідності. 

28. Ухвалення рішення Національним агентством втретє щодо певної постійно діючої 

спеціалізованої вченої ради про відмову в підтвердженні відповідності офіційних опонентів, 

призначених постійно діючою спеціалізованою вченою радою вимогам щодо їх компетентності 

за тематикою наукового досягнення, представленого до захисту для здобуття ступеня доктора 

наук, та/або про відмову у підтвердженні відповідності теми наукового досягнення, 

представленого до захисту, профілю постійно діючої ради та/або компетентності призначених 

цією радою рецензентів за тематикою представленого до захисту наукового досягнення, тягне 

за собою припинення  акредитації відповідної постійно діючої ради. 

30. Національне агентство розглядає скарги на рішення постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради та разових спеціалізованих вчених рад, утворених відповідною постійно діючою 

спеціалізованою вченою радою, у порядку, встановленому Порядком присудження наукових 

ступенів. 

31. Ухвалення вдруге Національним агентством рішення про скасування рішення 

постійно діючої спеціалізованої вченої ради та/або разової спеціалізованої вченої ради, 

утвореної відповідною постійно діючою спеціалізованою вченою радою, з причин, не 

пов’язаних з порушенням академічної доброчесності у поданому до захисту науковому 

досягненні, тягне за собою припинення акредитації відповідної постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради. 

32. Ухвалення Національним агентством рішення про скасування рішення постійно 

діючої спеціалізованої вченої ради та/або разової спеціалізованої вченої ради, утвореної 

відповідною постійно діючою спеціалізованою вченою радою, у зв’язку з порушенням 

академічної доброчесності у поданому до захисту науковому досягненні, тягне за собою 

припинення повноважень відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої ради. 

33. Якщо Національне агентство встановить обставини, які свідчать про те, що на 

момент ухвалення рішення про акредитацію (підтвердження акредитації) спеціалізованої ради 

були відсутні підстави для ухвалення такого рішення, що було наслідком недобросовісних дій 
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закладу вищої освіти (наукової установи), зокрема подання ним недостовірних відомостей, 

Національне агентство скасовує відповідне рішення про акредитацію (підтвердження 

акредитації) спеціалізованої ради. 

 

VIІ. Фінансові та організаційні положення 

1. Оплата за послуги Національного агентства з проведення процедури акредитації 

спеціалізованої ради або процедури підтвердження акредитації спеціалізованої ради 

зараховується у встановленому порядку на рахунок Національного агентства в сумі 

відповідного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з розрахунку на місяць, 

встановленого на перше число місяця, у якому подано заяву): 

1) у випадку акредитації: 

разової спеціалізованої вченої ради – 0,5; 

разової спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтв – 1; 

постійно діючої спеціалізованої вченої ради, постійно діючої спеціалізованої ради з 

присудження ступеня доктора мистецтв – 6; 

2) у випадку підтвердження акредитації: 

разової спеціалізованої вченої ради – 0,2; 

разової спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтв – 0,3; 

постійно діючої спеціалізованої вченої ради, постійно діючої спеціалізованої ради з 

присудження ступеня доктора мистецтв – 0,5. 

3. Для оплати послуг Національного агентства та врегулювання організаційних питань, 

пов’язаних з акредитацією спеціалізованих рад, зокрема, з використанням інформаційної 

системи Національного агентства, між Національним агентством та закладом вищої освіти 

(науковою установою) укладається рамковий договір (у тому числі у формі договору 

приєднання). 

У рамковому договорі визначається порядок повідомлення закладом вищої освіти 

(науковою установою) Національного агентства про призначеного закладом (установою) 

технічного секретаря для здійснення функцій, передбачених цим Положенням та Порядком 

присудження наукових ступенів, в інформаційній системі Національного агентства. 

Неукладання рамкового договору, а також невиконання закладом вищої освіти 

(науковою установою) обов’язків за укладеним договором є підставою для повернення заяв та 

повідомлень закладу (установи) без розгляду, а також призупинення процедур, передбачених 

цим Положенням. 

 


