
Рішення

Апеляційного комітету

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

від «16» лютого 2023 р. № 1 (24)

До Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі -  

Національне агентство) 06 лютого 2023 року надійшло повідомлення в 

електронній формі від Охрімовського Андрія Михайловича, щодо виявлення 

порушення процедури захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії 

Кирилюка Олега Васильовича «Парламентський контроль у сфері використання 

та охорони природних ресурсів», здобувана Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.

За ствердженням Охрімовського А.М. у повідомленні про захист 

зазначеної дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в разовій 

спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка надається посилання на файл дисертацій який не містить накладеного 

електронного підпису здобувана, що є порушенням підпункту 1 пункту 18 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії. Так само Охрімовський А.М. звертає 

увагу Національного агентства на те, що таке порушення є поширеною 

практикою у діяльності Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка під час формування разових спеціалізованих вчених рад та 

забезпечення їх роботи.

Подане повідомлення Охрімовського А.М. було зареєстровано у 

секретаріаті Національного агентства, здійснено його перевірку на відповідність 

вимогам пунктам 8, 9 Порядку розгляду повідомлень щодо порушення 

процедури захисту дисертацій Апеляційним комітетом Національного агентства

із забезпечення якості вищої освіти. Повідомлення разом з результатами 
перевірки надано А пеляційном у комітету.



Апеляційним комітетом після отримання зазначеного вище повідомлення 

та результатів його перевірки було враховано, що відповідно до норм Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії, затв. постановою КМУ від 12.01.2022 

р. № 44 Національне агентство має право реагувати на порушення процедури 

захисту дисертації шляхом скасування рішення разової ради про присудження 

ступеня доктора філософії, що є можливим лише після проведення захисту і 

прийняття такого рішення та протягом шести місяців з дня видання наказу 

закладу про видачу здобувачеві диплома доктора філософії (п. 40). Строки 

розгляду повідомлення про порушення процедури захисту чітко визначені і 

Апеляційний комітет не може прийняти його до розгляду з метою очікування 

результатів майбутнього захисту та наступного вирішення по суті. І те, що 

заявник в повідомленні зазначив дату, час і місце проведення публічного захисту 

дисертації не означає дотримання вимог до змісту повідомлення, передбачених 

п. 8 Порядку розгляду повідомлень щодо порушення процедури захисту 

дисертацій Апеляційним комітетом Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти (далі -  Порядок розгляду повідомлень), враховуючи, що дата 

та час захисту ще не настали.

Тому, відповідно до п. 43 Порядку присудження ступеня доктора філософії 

та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії та п. 13 Порядку 

розгляду повідомлень, Апеляційний комітет вирішив:

1. Повернути повідомлення від 06.02.2023 р. Охрімовському А.М. без 

розгляду у зв’язку із його невідповідністю вимогам пункту 8 Порядку 

розгляду повідомлень.

2. Доручити секретаріату Національного агентства виконати рішення 

Апеляційного комітету.

Голова Апеляційного комітету Іван НАЗАРОВ


