
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ 
ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА

До 01.07.2021 р.Підстави щодо зміни 
порядку присудження 

науково 

Атестація спеціалізованими 
вченими радами

Зміни у трактуванні 
наукового ступеня «Доктор 

філософії»

СТАНОМ НА 29.03.2021 Р.

З  01.07.2021 р.



1 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА 

(станом на 29.03.2021 р.) 
Ознака Порядок присудження ступеня доктор 

філософії, доктор мистецтва 
 до 01.07.2021 р. 

Порядок присудження ступеня доктор 
філософії, доктор мистецтва 

 з 01.07.2021 р. 

Нормативні документи, що 
регулюють порядок 

присудження ступеня 
доктора філософії 

- Закон України «Про Вищу освіту» 
- Закон України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» 
- Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Про 
проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії (діє до 30.06.2021) 
 

 

- Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо врегулювання 
окремих питань присудження наукових ступенів та 
ліцензування освітньої діяльності» ( друга редакція 
05.03.2021) 
- Закон України «Про Вищу освіту» 
- Закон України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» 
 

Підстави для зміни порядку 
присудження ступеня 

доктора філософії 

- Закон України «Про Вищу освіту» 
- Закон України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» 
 
 
 
Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Про 
проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії  
 

- Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо врегулювання 
окремих питань присудження наукових ступенів та 
ліцензування освітньої діяльності»  
 
 
Втрата чинності (з 01.07.2021 р.) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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Атестація докторів 
філософії спеціалізованими 

вченими радами 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 

 
 
 

Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти 
1. Атестація – це встановлення відповідності 

результатів навчання (наукової або творчої роботи) 
здобувачів вищої освіти вимогам освітньої 
(наукової, освітньо-творчої) програми та/або 
вимогам програми єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту. 

3. Атестація осіб, які здобувають ступінь 
доктора мистецтва, здійснюється постійно діючою 
або разовою спеціалізованою радою з присудження 
ступеня доктора мистецтва закладу вищої освіти 
мистецького спрямування, акредитованою 
Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, на підставі публічного захисту 
мистецьких досягнень у формі творчого мистецького 
проекту. Здобувач ступеня доктора мистецтва має 
право на вибір спеціалізованої ради з присудження 
ступеня доктора мистецтва. 

 
4. Атестація осіб, які здобувають ступінь 

доктора філософії, здійснюється постійно діючою 
або разовою спеціалізованою вченою радою 
закладу вищої освіти чи наукової установи, 
акредитованою Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти, на підставі 
публічного захисту наукових досягнень у формі 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 

Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти 
1. Атестація - це встановлення відповідності 

результатів навчання (наукової або творчої роботи) 
здобувачів вищої освіти вимогам освітньої 
програми та/або вимогам програми єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту"; 

 
3. Атестація осіб, які здобувають ступінь 

доктора мистецтва, здійснюється на підставі 
публічного захисту мистецьких досягнень у формі 
творчого мистецького проекту разовою 
спеціалізованою радою з присудження ступеня 
доктора мистецтва, утвореною закладом вищої 
освіти, який має акредитовану освітню програму 
третього рівня вищої освіти з відповідної 
спеціальності. Публічний захист творчого 
мистецького проекту транслюється закладом вищої 
освіти на його офіційному веб-сайті в режимі 
реального часу 

 4. Атестація осіб, які здобувають ступінь 
доктора філософії, здійснюється на підставі 
публічного захисту наукових досягнень у формі 
дисертації разовою спеціалізованою вченою 
радою, утвореною закладом вищої освіти чи 
науковою установою, які мають акредитовану 
освітню програму третього рівня вищої освіти з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має 
право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

 
 

Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Про 
проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії 
Загальні питання 
6) спеціалізована вчена рада закладу вищої освіти 
(наукової установи) (далі - рада) - спеціалізована 
вчена рада, яка утворюється МОН з правом 
прийняття до розгляду та проведення разового 
захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь 
доктора філософії, з метою присудження їй 
зазначеного ступеня; 
 
Утворення ради 
5. Рада утворюється із спеціальності, з якої заклад 
вищої освіти (наукова установа) має ліцензію на 
провадження освітньої діяльності на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 
 

відповідної спеціальності (спеціальностей для 
міждисциплінарних робіт). 

 
5.  Інформація про утворену разову 

спеціалізовану вчену раду, дату, час і місце 
проведення атестації оприлюднюється 
закладами вищої освіти, науковими установами 
на своїх офіційних веб-сайтах відповідно до 
законодавства та подається в електронному 
вигляді до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, яке 
оприлюднює таку інформацію на своєму 
офіційному веб-сайті. 

Заклади вищої освіти, наукові установи 
забезпечують трансляцію атестації здобувачів 
ступеня доктора філософії в режимі реального 
часу на своїх офіційних веб-сайтах. 

 
 

 

Трактування наукового 
ступеня «Доктор філософії» 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 
 

 

Стаття 5 
6. Доктор філософії - це освітній і водночас перший 
науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні 
вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 
Стаття 5 
6. Доктор філософії - це освітній і водночас 
науковий ступінь, що здобувається на третьому 
рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 
Ступінь доктора філософії присуджується разовою 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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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. 
 
Особа має право здобувати ступінь доктора філософії 
під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, 
які професійно здійснюють наукову, науково-
технічну або науково-педагогічну діяльність за 
основним місцем роботи, мають право здобувати 
ступінь доктора філософії поза аспірантурою, 
зокрема під час перебування у творчій відпустці, за 
умови успішного виконання відповідної освітньо-
наукової програми та публічного захисту дисертації 
у спеціалізованій вченій раді. 
 

спеціалізованою вченою радою закладу вищої 
освіти або наукової установи за результатами 
успішного виконання здобувачем вищої освіти 
відповідної освітньо-наукової програми та 
публічного захисту дисертації у разовій 
спеціалізованій вченій раді. 
 
Особа має право здобувати ступінь доктора 
філософії під час навчання в аспірантурі 
(ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють 
наукову, науково-технічну або науково-
педагогічну діяльність за основним місцем роботи, 
мають право здобувати ступінь доктора філософії 
поза аспірантурою, зокрема під час перебування у 
творчій відпустці, за умови успішного виконання 
відповідної освітньо-наукової програми та 
публічного захисту дисертації у разовій 
спеціалізованій вченій раді; 
 

Затвердження тем 
дисертацій  

Закон України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» 

 

 

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, 
технічна) рада наукової установи 

… 

3. До виключної компетенції вченої (наукової, 
науково-технічної, технічної) ради наукової установи 
належать питання щодо: 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності»…. (в частині Закону України  
«Про наукову і науково-технічну діяльність») 

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, 
технічна) рада наукової установи 

… 

3. До виключної компетенції вченої (наукової, 
науково-технічної, технічної) ради наукової 
установи належать питання щодо: 
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…. 

5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої 
освіти на третьому (освітньо-науковому) та 
науковому рівні вищої освіти і призначення 
наукових керівників (консультантів); 

…. 

5) затвердження тем дисертацій здобувачів ступеня 
доктора філософії на третьому (освітньо-
науковому) рівні вищої освіти або наукового 
ступеня доктора наук і призначення наукових 
керівників чи консультантів; 

Порядок оприлюднення 
дисертації 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 
 
 
 

Стаття 6. 
5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь 

доктора філософії, та дисертації (або наукові 
доповіді у разі захисту наукових досягнень, 
опублікованих у вигляді монографії або сукупності 
статей, опублікованих у вітчизняних та/або 
міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, 
які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки 
опонентів оприлюднюються на офіційних веб-
сайтах відповідних закладів вищої освіти (наукових 
установ) відповідно до законодавства. 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 

Стаття 6.  
5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь 

доктора філософії, відгуки та рецензії на них 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті 
відповідного закладу вищої освіти чи наукової 
установи згідно із законодавством. 
 
 
 

 

Висвітлення результатів 
дослідження у публікаціях 

Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Про 
проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії  
Вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувача 
11. Основні наукові результати дисертації повинні 
бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових 
публікаціях, які розкривають основний зміст 

- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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дисертації. До таких наукових публікацій 
зараховуються: 

не менше однієї статті в періодичних наукових 
виданнях інших держав, які входять до Організації 
економічного співробітництва та розвитку та/або 
Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким 
підготовлено дисертацію здобувача. До такої 
публікації може прирівнюватися публікація у 
виданнях, включених до переліку наукових фахових 
видань України з присвоєнням категорії “А”, або в 
закордонних виданнях, проіндексованих у базах 
даних Web of Science Core Collection та/або Scopus; 

статті в наукових виданнях, включених 
до переліку наукових фахових видань України з 
присвоєнням категорії “Б” (замість однієї статті може 
бути зараховано монографію або розділ монографії, 
опублікованої у співавторстві). 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до 
першого - третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно 
до класифікації SCImago Journal and Country Rank або 
Journal Citation Reports 

Допуск до захисту 
дисертацій 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 

 
 
 
Стаття 6. 

6. До захисту допускаються дисертації (наукові 
доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня 
самостійно. Виявлення в поданій до захисту 
дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату 
є підставою для відмови у присудженні відповідного 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 

Стаття 6.  
6. До захисту допускаються дисертації/творчі 

мистецькі проекти, виконані здобувачами ступеня 
доктора філософії/доктора мистецтв самостійно. 
Виявлення в поданій до захисту дисертації або 
творчому мистецькому проекті академічного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v05_2330-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v05_2330-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v05_2330-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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наукового ступеня. 
 
 
 
Виявлення академічного плагіату у захищеній 

дисертації (науковій доповіді) є підставою для 
скасування рішення спеціалізованої вченої ради про 
присудження наукового ступеня та видачу 
відповідного диплома. Якщо дисертація (наукова 
доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була 
захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій 
раді, науковий керівник (консультант), офіційні 
опоненти, які надали позитивні висновки про 
наукову роботу, та голова відповідної спеціалізованої 
вченої ради позбавляються права брати участь у 
роботі спеціалізованих вчених рад строком на два 
роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) 
позбавляється акредитації відповідної постійно 
діючої спеціалізованої вченої ради та 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. 

 
 

плагіату, фабрикації чи фальсифікації, є 
підставою для відмови у присудженні відповідного 
ступеня. 

  
Виявлення, зокрема, академічного плагіату, 

фабрикації чи фальсифікації у захищеній 
дисертації/творчому мистецькому проекті є 
підставою для скасування рішення спеціалізованої 
вченої ради про присудження освітньо-наукового 
ступеня доктора філософії або присудження 
освітньо-творчого ступеня доктора мистецтв та 
видачу відповідного диплома.  

Якщо у захищеній дисертації/захищеному 
творчому мистецькому проекті виявлено 
академічний плагіат, фабрикації   чи   
фальсифікації науковий /творчий керівник 
позбавляється права участі у   підготовці та 
атестації здобувачів вищої освіти доктора 
філософії/доктора мистецтва строком   на два 
роки,   голова та              члени разової 
спеціалізованої вченої ради позбавляються 
права брати участь в атестації здобувачів вищої 
освіти доктора філософії/доктора мистецтва, 
строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова 
установа) позбавляється права створювати 
спеціалізовану вчену раду  за відповідною 
спеціальністю строком на один рік. 
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Закону України щодо 
регулювання питань з 

присудження наукового 
ступеня доктора філософії 

Закон України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» 

 
 
 
 
Стаття 28. Наукові ступені і вчені звання 
1. Вчені мають право на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії і доктора наук та присвоєння 
вчених звань старшого дослідника, доцента і 
професора. 

Присудження наукових ступенів та присвоєння 
вчених звань є державним визнанням рівня 
кваліфікації вченого. Присудження наукових 
ступенів і присвоєння вчених звань здійснюються 
відповідно до Закону України "Про вищу освіту". 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо врегулювання окремих 
питань присудження наукових ступенів та 
ліцензування освітньої діяльності (в частині 
Закону України  «Про наукову і науково-технічну 
діяльність») 
Стаття 28. Наукові ступені і вчені звання 
1. Вчені мають право на здобуття відповідно до 
законодавства наукових ступенів доктора 
філософії і доктора наук та присвоєння вчених 
звань старшого дослідника, доцента і професора. 

Присудження наукових ступенів та присвоєння 
вчених звань є державним визнанням рівня 
кваліфікації вченого. Присудження наукового 
ступеня доктора філософії, присвоєння вчених 
звань здійснюється відповідно до Закону України 
"Про вищу освіту». Присудження наукового 
ступеня доктора наук здійснюється відповідно до 
цього Закону"; 
 

Порядок проведення 
захисту дисертації 

Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Про 
проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії 
 
Подання документів до ради, проведення захисту 
дисертації і присудження ступеня доктора філософії 
 
21. Публічний захист дисертації проводиться на 
засіданні ради (із можливістю використання засобів 
відеозв’язку в режимі реального часу). Захист 
дисертації повинен мати характер відкритої 
наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 
Стаття 5. 
6….Ступінь доктора філософії присуджується 
разовою спеціалізованою вченою радою закладу 
вищої освіти або наукової установи за результатами 
успішного виконання здобувачем вищої освіти 
відповідної освітньо-наукової програми та 
публічного захисту дисертації у разовій 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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голова та члени ради, а також за бажанням присутні 
на засіданні. Під час захисту відповідно до 
законодавства радою забезпечується аудіофіксація 
(запис фонограми) та відеофіксація. Запис 
(звукозапис, відеозапис) такого засідання ради 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу 
вищої освіти (наукової установи) не пізніше 
наступного робочого дня з дати проведення засідання 
та зберігається на відповідному веб-сайті не менше 
трьох місяців з дати набрання чинності наказом 
закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу 
здобувачеві диплома доктора філософії. 
 
 

спеціалізованій вченій раді. 
Особа має право здобувати ступінь доктора 
філософії під час навчання в аспірантурі 
(ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють 
наукову, науково-технічну або науково-
педагогічну діяльність за основним місцем роботи, 
мають право здобувати ступінь доктора філософії 
поза аспірантурою, зокрема під час перебування у 
творчій відпустці, за умови успішного виконання 
відповідної освітньо-наукової програми та 
публічного захисту дисертації у разовій 
спеціалізованій вченій раді; 
 
Стаття 6. 
3. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора 
мистецтва, здійснюється на підставі публічного 
захисту мистецьких досягнень у формі творчого 
мистецького проекту разовою спеціалізованою 
радою з присудження ступеня доктора мистецтва, 
утвореною закладом вищої освіти, який має 
акредитовану освітню програму третього рівня 
вищої освіти з відповідної спеціальності. 
Публічний захист творчого мистецького 
проекту транслюється закладом вищої освіти на 
його офіційному веб-сайті в режимі реального 
часу. 
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Документ про вищу освіту Закон України «Про Вищу освіту» 
 

 
 
 
 
Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові 
ступені) 
4. У дипломі доктора філософії, доктора 
мистецтва, доктора наук зазначається інформація 
про здобутий особою науковий ступінь (ступінь 
доктора мистецтва), галузь знань, спеціальність, з 
якої здобуто відповідний ступінь (спеціальності, 
галузь знань - для міждисциплінарних робіт), назва 
закладу вищої освіти (наукової установи), в якому 
здійснювалася підготовка, назва закладу вищої 
освіти (наукової установи), у спеціалізованій вченій 
раді (спеціалізованій раді з присудження ступеня 
доктора мистецтва) якого (якої) захищено наукові 
(мистецькі) досягнення. 
 
Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Про 
проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії 
Загальні питання 
4. Документом, який засвідчує присудження ступеня 
доктора філософії, є диплом доктора філософії 
державного зразка, що видається закладом вищої 
освіти (науковою установою) після затвердження 
атестаційною колегією МОН рішення ради. 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 

 
Стаття 7. Документи про вищу освіту  
 
4. У дипломі доктора філософії/доктора 
мистецтва зазначається інформація про здобутий 
особою ступінь, галузь знань, спеціальність, з якої 
здобуто відповідний ступінь (галузі знань, 
спеціальності - для міждисциплінарних робіт), 
назва закладу вищої освіти чи наукової установи, в 
якому (якій) здійснювалася підготовка, назва 
закладу вищої освіти чи наукової установи, у 
разовій спеціалізованій вченій раді/разовій 
спеціалізованій раді з присудження ступеня 
доктора мистецтва якого (якої) захищено 
наукові/мистецькі досягнення. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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Подання документів до ради, проведення захисту 
дисертації і присудження ступеня доктора філософії 
 
30. Вчена рада закладу вищої освіти (наукової 
установи) після набрання чинності наказом МОН 
про затвердження рішення ради про присудження 
ступеня доктора філософії приймає рішення про 
видачу диплома доктора філософії, яке 
затверджується наказом закладу вищої освіти 
(наукової установи) та оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті такого закладу (установи). 
 

Підстави для скасування 
рішення спеціалізованої 

вченої ради про 
присудження наукового 

ступеня 
 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 
 
 
 

Стаття 6. 
6. Виявлення академічного плагіату у 

захищеній дисертації (науковій доповіді) є 
підставою для скасування рішення 
спеціалізованої вченої ради про присудження 
наукового ступеня та видачу відповідного диплома.  

…. 
Скасування рішення спеціалізованої вченої ради 

про присудження наукового ступеня у разі виявлення 
академічного плагіату здійснюється Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти за 
поданням Комітету з питань етики  

 
 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 
Стаття 6.  
6. Виявлення фактів академічного плагіату, 
фабрикації чи фальсифікації у захищеній 
здобувачем дисертації є підставою для 
скасування рішення разової спеціалізованої 
вченої ради про присудження йому ступеня 
доктора філософії та видачу відповідного диплома. 

У разі встановлення відповідно до 
законодавства у кваліфікаційній роботі здобувача 
ступеня доктора філософії фактів академічного 
плагіату, фабрикації, фальсифікації та/або 
порушення встановленої законодавством 
процедури захисту дисертації рішення разової 
спеціалізованої вченої ради про присудження 
ступеня доктора філософії скасовується закладом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Про 
проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії 

 
Скасування рішення ради 

35. У разі виявлення порушення радою вимог 
цього Порядку МОН скасовує рішення ради про 
присудження ступеня доктора філософії. 

Наказ МОН про скасування зазначеного рішення 
ради на підставі рішення атестаційної колегії МОН 
розміщується на офіційному веб-сайті МОН. 

 

вищої освіти чи науковою установою, в якому 
(якій) вона була утворена, або Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 
 

Відповідальність за 
виявлений у дисертації 

академічний плагіат 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 
 
 
 
Стаття 6. 
6…Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій 
виявлено академічний плагіат, була захищена у 
постійно діючій спеціалізованій вченій раді, 
науковий керівник (консультант), офіційні опоненти, 
які надали позитивні висновки про наукову роботу, 
та голова відповідної спеціалізованої вченої ради 
позбавляються права брати участь у роботі 
спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а 
заклад вищої освіти (наукова установа) 
позбавляється акредитації відповідної постійно 
діючої спеціалізованої вченої ради та права 
створювати разові спеціалізовані вчені ради строком 
на один рік. Якщо дисертація (наукова доповідь), в 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 
Стаття 6. 
6….Якщо у захищеній здобувачем ступеня доктора 
філософії дисертації встановлено відповідно до 
законодавства факти академічного плагіату, 
фабрикації чи фальсифікації, його науковий 
керівник позбавляється права участі у підготовці та 
атестації здобувачів ступеня доктора філософії 
строком на два роки, голова та члени разової 
спеціалізованої вченої ради, в якій відбувся захист 
цієї дисертації, та офіційні опоненти, які надали 
позитивні висновки на дисертацію, позбавляються 
права участі в атестації здобувачів ступеня доктора 
філософії строком на два роки, а заклад вищої 
освіти чи наукова установа позбавляється права 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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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. 
 
 
Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Про 
проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії 

36. Виявлення МОН академічного плагіату у 
захищеній дисертації є підставою для позбавлення на 
два роки наукового керівника права участі у 
підготовці здобувачів, позбавлення голови та членів 
ради на два роки права участі в атестації здобувачів. 

утворювати разову спеціалізовану вчену раду за 
відповідною спеціальністю строком на один рік, 
крім випадку скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради закладом вищої освіти 
чи науковою установою"; 
 

Повноваження 
центрального органу 

виконавчої влади у сфері 
освіти і науки 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 
 
 
 
Стаття 13. Повноваження центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших 
органів, до сфери управління яких належать заклади 
вищої освіти 

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері 
освіти і науки: 

… 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 

Стаття 13. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших 
органів, до сфери управління яких належать 
заклади вищої освіти 

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері 
освіти і науки: 

… 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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8) затверджує форми документів про вищу освіту 
(наукові ступені); 

… 
 
 
 
… 
 
 
18) за поданням Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти схвалює порядок 
присудження наукових ступенів спеціалізованими 
вченими радами закладів вищої освіти (наукових 
установ) та подає його на затвердження Кабінету 
Міністрів України; 
 

8) затверджує форми документів про вищу 
освіту; 

…. 
 
9) здійснює ліцензування освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти та заходи 
державного нагляду (контролю) за дотриманням 
вимог ліцензійних умов; 

… 
18) за поданням Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти схвалює порядок 
присудження ступеня доктора філософії та 
скасування рішення разової спеціалізованої 
вченої ради закладу вищої освіти, наукової 
установи про присудження ступеня доктора 
філософії та подає його на затвердження до 
Кабінету Міністрів України"; 
доповнено пунктом 181 такого змісту: 

181) у разі виявлення протягом 30 днів з дня 
оприлюднення інформації Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти 
згідно з частиною п’ятою статті 6 цього Закону 
невідповідності інформації про склад разової 
спеціалізованої вченої ради з присудження 
ступеня доктора філософії, поданої закладом 
вищої освіти чи науковою установою, вимогам 
законодавства зупиняє роботу такої разової 
спеціалізованої вченої ради до усунення 
виявленої невідповідності. Разова 
спеціалізована вчена рада вважається 
правоможною у разі відсутності рішення про її 
зупинення" 
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Повноваження 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 

освіти 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 
 
 
 
Стаття 18. Повноваження Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 
1. Національне агентство із забезпечення якості 

вищої освіти: 
… 
8) розробляє вимоги до рівня наукової 

кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, 
розробляє порядок їх присудження спеціалізованими 
вченими радами закладів вищої освіти (наукових 
установ) та подає його на затвердження 
центральному органу виконавчої влади у сфері освіти 
і науки; 

 
9) розробляє положення про акредитацію 

спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих рад з 
присудження ступеня доктора мистецтва) та подає 
його на затвердження центральному органу 
виконавчої влади у сфері освіти і науки, акредитує 
спеціалізовані вчені ради (спеціалізовані ради з 
присудження ступеня доктора мистецтва) та 
контролює їх діяльність 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 

Стаття 18. Повноваження Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти 

1. Національне агентство із забезпечення якості 
вищої освіти: 

… 
    8) розробляє порядок присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення 
разової спеціалізованої ради закладу вищої 
освіти, наукової установи про присудження 
ступеня доктора філософії та подає його на 
схвалення до центрального органу виконавчої 
влади у сфері освіти і науки 

 
виключено 
 

 

Права та обов’язки закладу 
вищої освіти щодо 

присудження/скасування 
ступенів доктора філософії, 

доктора мистецтва 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 
 
… 
 
Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання окремих питань 
присудження наукових ступенів та ліцензування 
освітньої діяльності» (в частині Закону України 
«Про Вищу освіту») 
Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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обов’язки закладу вищої освіти 
…. 
12) приймати остаточне рішення щодо присудження 
наукових ступенів акредитованими спеціалізованими 
вченими радами (ступеня доктора мистецтва 
акредитованими спеціалізованими радами з 
присудження ступеня доктора мистецтва); 

обов’язки закладу вищої освіти 
 
12) приймати рішення відповідно до законодавства 
про присудження і позбавлення ступенів доктора 
філософії, доктора мистецтва, самостійно 
утворювати разові спеціалізовані вчені ради або 
разові спеціалізовані ради з присудження 
ступеня доктора мистецтва; 

Виконавець: Поліщук О.Т., к.е.н., доцент 
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