
 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від ___ _________ 2023 р. № ______ 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 12 січня 2022 р. № 44 

 

 

 

1. У Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого зазначеною 

постановою: 

 

1) пункти 10-12  виключити; 

2) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції: 

«13. Здобувач, за наявності позитивного висновку про наукову новизну,  

теоретичне та практичне значення результатів дисертації не пізніше двох тижнів  з 

дня його отримання звертається до вченої ради закладу, в якому він виконав 

освітньо-наукову програму, з письмовою заявою про утворення разової ради.»; 

3) абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції: 

«14. Вчена рада не пізніше двох місяців з дня отримання заяви здобувача утворює 

разову раду у складі п’яти осіб, дані про яких внесені до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти - голови разової ради, двох рецензентів та двох 

офіційних опонентів, про що видається наказ закладу. ». 

4) абзац третій пункту 15 викласти в такій редакції: 

«Офіційні опоненти не можуть працювати в одному і тому ж закладі, мати  

спільні публікації за останні п’ять років з головою, рецензентами та науковим 

керівником  та включаються до складу разової ради за їх письмовою згодою.»; 

5) Підпункт 4 пункту 16 викласти в такій редакції: 

«4) має реальний чи потенційний конфлікт інтересів щодо здобувача  

(зокрема, є його близькою особою) та/або його наукового керівника, та/або одного 

з членів разової ради;»; 



6) Підпункт 1 пункту 18 викласти в такій редакції: 

«1) оприлюднює з урахуванням вимог законодавства з питань державної  

таємниці та службової інформації на своєму офіційному веб-сайті електронну 

копію дисертації у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного 

підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного 

підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), висновок про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та 

інформацію про склад разової ради, посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься 

трансляція захисту дисертації;»; 

7) абзац другий пункту 35 викласти в такій редакції: 

«Дисертація( разом з активним посилання на неї в інформаційній системі), 

висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації, рецензії, відгуки, рішення разової ради про присудження ступеня 

доктора філософії, відеозапис трансляції захисту дисертації, оприлюднені закладом 

з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової 

інформації, повинні бути доступними для вільного перегляду не менше ніж шість 

місяців з дати набрання чинності рішенням разової ради про присудження ступеня 

доктора філософії.»; 

8) абзац шостий пункту 48 виключити; 

9) пункт 49 після абзацу першого доповнити новим абзацом наступного 

змісту:  

«Протягом п’яти робочих днів з дати прийняття Комітетом з етики 

скарги/повідомлення до розгляду Національне агентство оприлюднює її в 

інформаційній системі, а також надсилає копію скарги до закладу, разова рада якого 

прийняла відповідне рішення.». 

У зв’язку з цим абзаци другий – третій вважати відповідно абзацами третім-

четвертим; 

10) пункт 53 викласти в такій редакції: 

«53. Видатки, пов’язані з проведенням атестації здобувача, в тому числі з 

оплатою роботи офіційних опонентів, здійснюються закладом, в якому утворена 

разова рада, за рахунок джерел, з яких здійснюється підготовка здобувача або за 

рахунок коштів закладу.  

У разі повторного подання дисертації до захисту та проходження атестації 

видатки, пов’язані з проведенням атестації здобувача, здійснюються ним за рахунок 

власних коштів або коштів фізичних, юридичних осіб». 


