
Звіт про громадське обговорення проєкту 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії 
 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення: 

Міністерство освіти і науки України 

 

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на 

обговорення: 

проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії (далі – проєкт Порядку), 

розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

Для громадського обговорення документ було оприлюднено 13 травня 2021 

року у підрозділі «Електронні консультації з громадськістю (Громадські 

обговорення)» розділу «Консультації з громадськістю» офіційного вебсайту 

МОН. Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися до 31 травня 

2021 року на електронну пошту dak@mon.gov.ua. 

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

Обговорення   проекту   постанови   КМУ  здійснювалося  з 13 травня 2021 

року до 31 травня 2021 року.  

За цей період надійшло 84 звернень із пропозиціями та зауваженнями  

щодо змісту проєкту. Зокрема було отримано зауваження та пропозиції від 

таких закладів, установ, та організацій як Національна академія наук України, 

Національна академія педагогічних наук України, Академія наук вищої школи 

України, Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони 

України, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 

Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України, 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

Запорізький національний університет, Національний університет водного 

господарства та природокористування, Науково-дослідний центр 

індустріальних проблем розвитку НАН України, Науково-технологічний 

комплекс "Інститут монокристалів" НАН України, Дніпровський 

національний університет ім. О. Гончара, Львівський державний університет 

фізичної культури, Національна музична академія України імені П.І. 

Чайковського, Хмельницький національний університет, Рада молодих вчених 

Інституту магнетизму НАН України та МОН України, Запорізький державний 

медичний університет, Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Львівський 

державний університет внутрішніх справ, Національний університет охорони 

здоров'я України імені П.Л. Шупика, Уманський національний університет 
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садівництва, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця, Інститут економіки промисловості НАН України, Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури, НДІ державного будівництва 

та місцевого самоврядування НАПрН України, Сумський державний 

університет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та 

багатьох інших. 

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 

науки України за результатами обговорення: 
  

Пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і науки України під час 

громадського обговорення, здебільшого стосувалися:  

уточнення оприлюднення інформації про захист дисертацій на здобуття 

ступеня доктора філософії, що містять інформацію, віднесену до державної 

таємниці або для службового користування; 

визначення компетентності вченого за тематикою дослідження здобувача; 

можливості захисту дисертацій здобувачами ступеня доктора філософії 

після завершення навчання в аспірантурі; 

вимог до публікацій, в яких висвітлюються основні наукові результати 

дисертації здобувача ступеня доктора філософії; 

мови захисту дисертації; 

строку з часу присудження наукового ступеня, після завершення якого 

можна бути рецензентом або офіційним опонентом; 

уточнення строків проведення процедур, передбачених проєктом Порядку; 

уточнення вимог до повідомлення щодо порушення встановленої 

законодавством процедури захисту дисертації (щодо наявності у дисертації 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації); 

обрахування часу роботи членів разової спеціалізованої вченої ради. 

 

Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Значну частину пропозицій та зауважень було  враховано, частину 

враховано частково, частину – відхилено.  

Зокрема:  

передбачено, що оприлюднення інформації що стосується захисту 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, що містять інформацію, 

віднесену до державної таємниці або для службового користування, 

здійснюється із застосуванням відповідного законодавства; 

для публікацій, за якими передбачено визначати компетентність вченого за 

тематикою дослідження здобувача, пропонується застосувати 

диференційований підхід: так, монографії (одноосібні розділи у колективних 

монографіях) або наукові статті, опубліковані у періодичних наукових 

виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та / 

або Scopus враховуються у разі їх опубліковання протягом останніх п’ятьох 

років до дня утворення разової ради, тоді, як всі інші публікації, - за три роки; 



 за наявності поважних причин (за станом здоров’я, за сімейними 

обставинами тощо) здобувачі мають  право на надання висновку та 

проведення захисту дисертації в разовій раді протягом двох років після 

відрахування з аспірантури; 

 уточнено вимоги до публікацій, в яких висвітлюються основні наукові 

результати дисертації: для публікацій у наукових виданнях, включених на дату 

опублікування Переліку наукових фахових видань України, передбачена 

можливість співавторства (за умови особистого внеску здобувача понад 50 

відсотків); для публікацій у періодичних наукових виданнях, проіндексованих 

у базах даних Web of Science Core Collection та / або Scopus прибрана вимога 

одноосібного авторства або зазначення здобувача першим співавтором; 

 щодо мови захисту дисертації вкотре наголошено на необхідності 

дотримання закладами вищої освіти та науковими установи вимог частини 

четвертої статті 22 Закону України “Про забезпечення функціонування 

української мови як державної”, згідно якої “публічний захист дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва, публічний захист 

наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за 

сукупністю статей для присудження ступеня доктора наук здійснюється 

державною мовою або, за бажанням здобувача, англійською мовою”, а відтак, 

пропозиції щодо захисту дисертації виключно державною мовою, було 

відхилено як такі, що суперечать законодавству; 

 передбачено, що для рецензентів або опонентів, які мають науковий 

ступінь доктора наук, не застосовується вимога його присудження не раніше 

як за три роки до утворення разової ради; 

 збільшено строки подання або оприлюднення інформації закладами; 

 зменшено обрахування часу роботи членів разової спеціалізованої 

вченої ради з 35 годин до 32. 

  

 За результатами громадського обговорення підготовлено нову редакцію 

проєкту Порядку. 

 

 

 

29 червня 2021 р. 


