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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА ТА КАНДИДАТА НАУК 

(станом на 29.03.2021 р.) 
 

 
Ознака 

 
Порядок присудження наукових ступенів 

доктора і кандидата наук 
до 01.07.2021 р. 

 
 

 
Порядок присудження наукових ступенів 

доктора і кандидата наук 
з 01.07.2021 р. 

Нормативні документи, що 
регулюють порядок 

присудження наукових 
ступенів доктора і кандидата 

наук 

- Закон України «Про Вищу освіту» 
- Закон України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» 
- Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 
567 «Про затвердження Порядку 
присудження наукових ступенів»  
- Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 
1220 «Про опублікування результатів дисертацій 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук» 
·         Наказ МОН України від 23.09.2019р. № 1220 
«Вимоги до опублікування монографії, що 
подається на здобуття ступенів доктора і кандидата 
наук»  
  

- Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо врегулювання 
окремих питань присудження наукових ступенів та 
ліцензування освітньої діяльності» ( друга редакція 
05.03.2021р.) 
- Закон України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» 
- Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 
1220 «Про опублікування результатів дисертацій 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук» 
- Наказ МОН України від 23.09.2019р. № 
1220 «Вимоги до опублікування монографії, що 
подається на здобуття ступенів доктора і кандидата 
наук» 
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Підстави для зміни порядку 
присудження наукових 

ступенів доктора і кандидата 
наук 

Закон України «Про Вищу освіту» 
 

Розділ XV 
ПРИКІНЦЕВІ ТА  

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з 

дня його опублікування, крім: 
… 
7) підготовка кандидатів та докторів наук, 

що здійснюється вищими навчальними закладами 
та науковими установами і започаткована до 1 
вересня 2016 року, продовжується в межах 
передбаченого строку підготовки відповідно до 
законодавства, чинного на момент набрання 
чинності цим Законом. За результатами захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук та наукового ступеня доктора наук 
у спеціалізованих вчених радах, утворених 
центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки, здобувачам наукових ступенів 
присуджується науковий ступінь кандидата або 
доктора наук відповідно до законодавства, чинного 
до набрання чинності цим Законом, та видається 
диплом кандидата або доктора наук центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки до  
30 червня 2021 року. Цей строк може бути 
подовжено на час академічної або соціальної 
відпустки, військової служби або тривалої хвороби; 

…. 
9) особам, яким до набрання чинності цим Законом 
присвоєно науковий ступінь кандидата наук, за 
їхнім бажанням заклад вищої освіти (наукова 

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») 

 
Розділ XV 

ПРИКІНЦЕВІ ТА  
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з 
дня його опублікування, крім: 

… 
7) підготовка кандидатів та докторів наук, 

розпочата до 1 вересня 2016 року, здійснюється 
закладами вищої освіти та науковими 
установами відповідно до законодавства, що 
діяло до набрання чинності цим Законом. За 
результатами захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук та наукового 
ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених 
радах, утворених центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки відповідно до Закону 
України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», здобувачам наукових ступенів 
присуджується центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки науковий ступінь 
кандидата або доктора наук відповідно до 
законодавства, що діяло до набрання чинності цим 
Законом, та видається диплом кандидата або 
доктора наук 
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установа), у спеціалізованій вченій раді якого 
(якої) захищено дисертацію, може видавати 
диплом доктора філософії з відповідної галузі 
науки; 
 
Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 
затвердження Порядку присудження наукових 
ступенів». Втрата чинності (30.06.2021 р.) 

…. 
виключено 

 
 
 
 
 
 
 
          

Затвердження тем дисертацій 
на здобуття наукового 

ступеня доктора та 
кандидата наук 

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: 

…. 

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

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

… 

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

…. 

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 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
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Акредитація спеціалізованих 
вчених рад 

Закон України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» 

 
 
 

Стаття 7. Наукова установа 
…. 
9. При науковій установі можуть утворюватися 

спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 
спеціальностями відповідно до основних напрямів 
діяльності цієї наукової установи у порядку, 
передбаченому законодавством України. 
Наукова установа має право приймати остаточне 
рішення щодо присудження наукових ступенів 
акредитованими спеціалізованими вченими радами. 

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. Наукова установа 

…. 
       9. При науковій установі можуть утворюватися 
спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 
спеціальностями відповідно до основних напрямів 
діяльності цієї наукової установи у порядку, 
передбаченому законодавством України. 
 
виключено 

Термін дії спеціалізованих 
рад із захисту доктора і 

кандидата наук 

Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 
затвердження Порядку присудження наукових 
ступенів». Втрата чинності (30.06.2021 р.) 
 
Присудження наукових ступенів 
… 

17. Спеціалізована вчена рада: 

приймає для попереднього розгляду 
дисертацію за наявності супровідних документів за 
переліком, який визначає МОН. Процедура 
попереднього розгляду дисертації регулюється 
положенням про спеціалізовану вчену раду; 

має право приймати до розгляду докторську 
дисертацію не раніше ніж через два місяці, а 
кандидатську - не раніше ніж через місяць з дня 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
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розсилання виготовлювачем обов’язкових 
примірників видань, в яких опубліковано праці 
здобувача, що відображають основні результати 
дисертації; 

приймає до захисту докторську дисертацію 
не пізніше ніж через три місяці після подання 
здобувачем усіх документів, а кандидатську - не 
пізніше ніж через два місяці. 

 

Останній термін захисту дисертацій на 
здобуття доктора і кандидата наук у  

спеціалізованих радах  - до 15.05.2021 р. 

 

МОН приймає повідомлення 
від спеціалізованих вчених 

рад про прийняття до 
захисту дисертації на 

здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук 

Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 
затвердження Порядку присудження наукових 
ступенів». Втрата чинності (30.06.2021 р.) 
 
Присудження наукових ступенів 

 
20. Про прийняття дисертації до захисту і 
призначення офіційних опонентів спеціалізована 
вчена рада надсилає МОН повідомлення у 
порядку, встановленому МОН. 

 
Останній термін подачі повідомлення був 

10.03.2021 р. 
 
 

 
 
 
 
 
- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
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Висвітлення результатів 
дослідження у публікаціях 

Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про 
опублікування результатів дисертацій на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук» 
… 
2.  
1) Основні наукові результати дисертації 
(виконаної у формі рукопису, монографії, наукової 
доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора 
наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 
наукових публікаціях, які розкривають основний 
зміст дисертації. 
До таких наукових публікацій належать: 

статті у наукових виданнях, включених до 
Переліку наукових фахових видань України;- 

 статті у наукових періодичних виданнях інших 
держав із напряму, з якого підготовлено 
дисертацію; 

не більше ніж два патенти на винахід, що 
пройшли кваліфікаційну експертизу; 

не більше ніж дві (два) монографії (розділи у 
колективних монографіях); 

не більше ніж один посібник (для дисертацій з 
галузі педагогічних наук). 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до 
першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до 
класифікації SCImago Journal and Country Rank або 
Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох 
публікацій, у виданні, віднесеному до третього 

Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про 
опублікування результатів дисертацій на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук» 
… 
2.  
1) Основні наукові результати дисертації 
(виконаної у формі рукопису, монографії, наукової 
доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора 
наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 
наукових публікаціях, які розкривають основний 
зміст дисертації. 
До таких наукових публікацій належать: 

статті у наукових виданнях, включених до 
Переліку наукових фахових видань України;- 

 статті у наукових періодичних виданнях інших 
держав із напряму, з якого підготовлено 
дисертацію; 

з 01 вересня 2021 року - не менше ніж три 
статті, з наукового напрямку, за яким 

підготовлено дисертацію здобувача, опублікованих 
щонайменше у двох різних  періодичних 

видання,  включених до категорії "А" Переліку 
наукових фахових видань України, або у 

закордонних виданнях, проіндексованих у базах 
даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, 
а з 01 вересня 2022 року – не менше п’яти таких 

статей 
не більше ніж два патенти на винахід, що 

пройшли кваліфікаційну експертизу; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
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квартиля (Q3),- до двох публікацій. Мінімальна 
кількість публікацій, які розкривають основні 
наукові результати дисертації, має становити не 
менше ніж десять. 

 
 

 

 

 

 

 

2) основні наукові результати дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук має 
бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових 
публікаціях, які розкривають основний зміст 
дисертації. До таких наукових публікацій належать: 

щонайменше одна стаття у 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; 

статті у наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань України (замість 
однієї статті може бути зараховано монографію або 
розділ монографії, опублікованої у співавторстві). 

не більше ніж дві (два) монографії (розділи у 
колективних монографіях); 

не більше ніж один посібник (для дисертацій з 
галузі педагогічних наук). 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до 
першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до 
класифікації SCImago Journal and Country Rank або 
Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох 
публікацій, у виданні, віднесеному до третього 
квартиля (Q3),- до двох публікацій. Мінімальна 
кількість публікацій, які розкривають основні 
наукові результати дисертації, має становити не 
менше ніж десять. 

2) основні наукові результати дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук має 
бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових 
публікаціях, які розкривають основний зміст 
дисертації. До таких наукових публікацій належать: 

щонайменше одна стаття у 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; 

статті у наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань України (замість 
однієї статті може бути зараховано монографію або 
розділ монографії, опублікованої у співавторстві). 
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Наукова публікація у виданні, віднесеному до 
першого - третього квартилів (Q1 - Q3) відповідно 
до класифікації SCImago Journal and Country Rank 
або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох 
публікацій. 

 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до 
першого - третього квартилів (Q1 - Q3) відповідно 
до класифікації SCImago Journal and Country Rank 
або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох 
публікацій. 

 

Допускаються до захисту 
дисертації здобуття 

наукового ступеня доктора і 
кандидата наук 

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 наукового ступеня. 

 
Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 
затвердження Порядку присудження наукових 
ступенів». Втрата чинності (30.06.2021 р.) 
 
Присудження наукових ступенів 
15. Здобувач наукового ступеня кандидата наук 
допускається до захисту дисертації після складення 
кандидатських іспитів, перелік яких визначає 
МОН. 

Здобувач наукового ступеня кандидата наук, 
який не має повної вищої освіти в галузі науки, з 
якої підготовлено дисертацію, складає додатковий 

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. 

5. До захисту наукового ступеня доктора 
наук допускаються дисертації у вигляді 
підготовленого рукопису або наукові доповіді у разі 
захисту наукових досягнень, опублікованих у 
вигляді монографії або сукупності статей, виконані 
здобувачем наукового ступеня самостійно. 
Встановлення відповідно до законодавства в 
поданих до захисту дисертації або наукових 
публікаціях фактів академічного плагіату, 
фабрикації чи фальсифікації є підставою для 
відмови у присудженні наукового ступеня доктора 
наук. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
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кандидатський іспит, що визначається 
спеціалізованою вченою радою відповідно до 
переліку наукових спеціальностей за програмами, 
затвердженими МОН. 

Про дату складення додаткових кандидатських 
іспитів спеціалізована вчена рада повідомляє МОН 
протягом місяця з дня прийняття рішення. 

Наукові ступені в галузі медичних та 
ветеринарних наук можуть бути присуджені 
здобувачам, які мають відповідно повну вищу 
медичну та ветеринарну освіту. 
 
10. Докторська дисертація може бути подана до 
спеціалізованої вченої ради для проведення захисту 
не раніше ніж через п’ять років після здобуття 
особою наукового ступеня кандидата наук. 

Допускається за рішенням МОН подання до 
спеціалізованої вченої ради докторської 
дисертації раніше п’ятирічного строку після 
здобуття наукового ступеня кандидата наук у 
разі вагомого особистого внеску здобувача у 
забезпечення розвитку відповідної галузі науки. 
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Захист дисертації / рукопису 
/ опублікованої монографії 

на здобуття наукового 
ступеня доктора наук 

Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 
затвердження Порядку присудження наукових 
ступенів». Втрата чинності (30.06.2021 р.) 
 
 
… 
6. Наукові ступені доктора і кандидата наук 
присуджують спеціалізовані вчені ради за 
результатами прилюдного захисту дисертацій. 
…. 
9.Дисертація на здобуття наукового ступеня є 
кваліфікаційною науковою працею, виконаною 
особисто здобувачем у вигляді спеціально 
підготовленого рукопису або опублікованої 
монографії. 

10. Дисертація на здобуття наукового ступеня 
доктора наук повинна мати обсяг основного тексту 
11-13, а для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 
авторських аркушів, оформлених відповідно до 
вимог, установлених МОН. 

Докторська дисертація: 

може бути подана до захисту у вигляді 
опублікованої монографії; 

повинна містити наукові положення та науково 
обґрунтовані результати у певній галузі науки, що 
розв’язують важливу наукову або науково-
прикладну проблему і щодо яких здобувач є 
суб’єктом авторського права; 

Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про 
опублікування результатів дисертацій на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук» 
 
на здобуття наукового ступеня доктора наук 

….. 

2. 

1) За наявності не менше ніж десять 
публікацій, які розкривають основні наукові 
результати дисертації, у виданнях, віднесених до 
першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до 
класифікації SCImago Journal and Country Rank або 
Journal Citation Reports, захист може відбуватися у 
формі наукової доповіді. Під науковою доповіддю 
розуміють дисертацію, оформлену відповідно 
до розділу II Вимог до оформлення дисертації, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України 12 січня 2017 року № 40, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 
року за № 155/30023. Розділами дисертації є 
публікації здобувача наукового ступеня; 

 
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. 
До захисту наукового ступеня доктора наук 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n17
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допускаються дисертації у вигляді підготовленого 
рукопису або наукові доповіді у разі захисту 
наукових досягнень, опублікованих у вигляді 
монографії або сукупності статей, виконані 
здобувачем наукового ступеня самостійно 

Захист дисертації / 
опублікованої монографії на 
здобуття наукового ступеня 

кандидата наук 

Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 
затвердження Порядку присудження наукових 
ступенів». Втрата чинності (30.06.2021 р.) 
 

Присудження наукових ступенів 

… 

6. Наукові ступені доктора і кандидата наук 
присуджують спеціалізовані вчені ради за 
результатами прилюдного захисту дисертацій. 
…. 
9.Дисертація на здобуття наукового ступеня є 
кваліфікаційною науковою працею, виконаною 
особисто здобувачем у вигляді спеціально 
підготовленого рукопису або опублікованої 
монографії. 
11. Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук повинна мати обсяг основного 
тексту 4,5-7, а для суспільних і гуманітарних наук - 
6,5-9 авторських аркушів, оформлених відповідно 
до вимог, установлених МОН. 

Кандидатська дисертація: 

може бути подана до захисту у вигляді 
опублікованої монографії; 

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») 

Розділ XV 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з 
дня його опублікування, крім: 

… 

7) підготовка кандидатів та докторів наук, 
розпочата до 1 вересня 2016 року, здійснюється 
закладами вищої освіти та науковими установами 
відповідно до законодавства, що діяло до 
набрання чинності цим Законом. За результатами 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук та наукового ступеня доктора наук 
у спеціалізованих вчених радах, утворених 
центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки відповідно до Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», здобувачам 
наукових ступенів присуджується центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 
науковий ступінь кандидата або доктора наук 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
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повинна містити нові науково обґрунтовані 
результати проведених здобувачем досліджень, які 
розв’язують конкретне наукове завдання, що має 
істотне значення для певної галузі науки; 

подається до захисту лише за однією 
спеціальністю. 

За відсутності в Україні спеціалізованих вчених 
рад з правом проведення захисту кандидатських 
дисертацій за відповідною науковою спеціальністю 
за рішенням МОН може проводитися разовий 
захист. 

відповідно до законодавства, що діяло до набрання 
чинності цим Законом, та видається диплом 
кандидата або доктора наук.  

 

 

Рівні освіти та наукові 
ступеня доктор і кандидат 

наук 
 

Закон України «Про вищу освіту» 
 
 
 
 
 

Стаття 5. 
7. Доктор наук - це другий науковий ступінь, 

що здобувається особою на науковому рівні вищої 
освіти на основі ступеня доктора філософії і 
передбачає набуття найвищих компетентностей у 
галузі розроблення і впровадження методології 
дослідницької роботи, проведення оригінальних 
досліджень, отримання наукових результатів, які 
забезпечують розв’язання важливої теоретичної або 
прикладної проблеми, мають загальнонаціональне 
або світове значення та опубліковані в наукових 
виданнях. 

 

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. Присудження наукового ступеня 
доктора наук 

1. Доктор наук – це науковий ступінь, що 
здобувається особою на основі ступеня доктора 
філософії (кандидата наук) за науковою 
спеціальністю та передбачає набуття найвищих 
компетентностей у галузі розроблення і 
впровадження методології дослідницької роботи, 
проведення оригінальних досліджень, отримання 
наукових результатів, що забезпечують розв’язання 
важливої теоретичної або прикладної проблеми, 
мають загальнонаціональне або світове значення та 
опубліковані у наукових виданнях. 
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Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 
затвердження Порядку присудження наукових 
ступенів». Втрата чинності (30.06.2021 р.) 
… 
4. Документом, що засвідчує присудження 
наукового ступеня, є диплом доктора (кандидата) 
наук, зразок якого затверджено Кабінетом 
Міністрів України. 
6. Наукові ступені доктора і кандидата наук 
присуджують спеціалізовані вчені ради за 
результатами прилюдного захисту дисертацій. 

МОН затверджує рішення спеціалізованих 
вчених рад про присудження наукових ступенів і 
видає дипломи доктора та кандидата наук. 

10…. 

Науковий ступінь доктора наук в галузі 
медичних та ветеринарних наук може бути 
присуджений здобувачу, який  має науковий 
ступінь кандидата наук в галузі медичних та 
ветеринарних наук відповідно. 

Докторська дисертація може бути подана до 
спеціалізованої вченої ради для проведення захисту 
не раніше ніж через п’ять років після здобуття 
особою наукового ступеня кандидата наук. 

 

 

 

… 
3. Присудження наукового ступеня доктора наук 
здійснюється утвореною відповідно до 
законодавства спеціалізованою вченою радою на 
підставі публічного захисту дисертації (або 
наукової доповіді - у разі захисту наукових 
досягнень, опублікованих у вигляді монографії 
або сукупності статей у вітчизняних та/або 
міжнародних рецензованих фахових виданнях), 
вимоги до якої затверджуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері освіти і 
науки. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
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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". 

 
 
 
 
 

… 

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 автореферати та 
відгуки опонентів оприлюднюються на 
офіційних веб-сайтах відповідних наукових 
установ (закладів вищої освіти) згідно із 
законодавством. 

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; 
… 
Дисертації (або наукові доповіді - у разі захисту 
наукових досягнень, опублікованих у вигляді 
монографії або сукупності статей у вітчизняних 
та/або міжнародних рецензованих фахових 
виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора 
наук, а також інші передбачені законодавством 
відомості оприлюднюються на офіційних веб-
сайтах відповідних наукових установ або закладів 
вищої освіти згідно із законодавством 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Скасування рішення 
спеціалізованої вченої ради 
про присудження наукового 

ступеня доктора і 
кандидата наук 

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. 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. 

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. 
 6. Якщо у захищеній докторській дисертації або 
публікаціях, які представлялися до захисту, 
встановлено відповідно до законодавства факти 
академічного плагіату, фабрикації чи 
фальсифікації, науковий консультант 
позбавляється права участі у підготовці та/або 
атестації здобувачів ступеня доктора філософії 
та консультуванні та/або атестації здобувачів 
ступеня доктора наук строком на два роки, 
голова спеціалізованої вченої ради, в якій 
відбувся захист цієї дисертації, та опоненти, які 
надали позитивні висновки на неї, 
позбавляються права участі в атестації кадрів 
вищої кваліфікації строком на два роки, а 
наукова установа чи заклад вищої освіти 
позбавляється права утворювати спеціалізовану 
вчену раду за відповідною науковою 
спеціальністю строком на один рік. 

7.Скасування рішення спеціалізованої вченої 
ради про присудження наукового ступеня 
кандидата наук, доктора наук у разі 
встановлення відповідно до законодавства 
фактів академічного плагіату, фабрикації чи 
фальсифікації Національним агентством із 
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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 у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, та 
може бути оскаржене відповідно до 
законодавства. 

забезпечення якості вищої освіти здійснюється 
у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
України, та може бути оскаржено відповідно до 
законодавства 

Документ, що засвідчує 
присудження наукового 

ступеня доктора і 
кандидата наук 

Закон України «Про вищу освіту» 
 

Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові 
ступені) 

 
1. Документ про вищу освіту (наукові ступені) 

видається особі, яка успішно виконала відповідну 
освітню (наукову) програму та пройшла атестацію. 

2. Встановлюються такі види документів про 
вищу освіту (наукові ступені) за відповідними 
ступенями: 

…. 
диплом доктора наук. 
… 
 

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 

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. 
2. Документами про науковий ступінь є дипломи 
доктора філософії, кандидата наук, доктора 
наук. 

У дипломах кандидата наук, доктора наук 
зазначається інформація про здобутий особою 
науковий ступінь, галузь науки, спеціальність, 
назву наукової установи чи закладу вищої освіти у 
спеціалізованій вченій раді яких захищено 
дисертацію. Вимоги до диплома доктора 
філософії визначаються Законом України «Про 
вищу освіту». 
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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 КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 
затвердження Порядку присудження наукових 
ступенів». Втрата чинності (30.06.2021 р.) 

Загальні питання 

4. Документом, що засвідчує присудження 
наукового ступеня, є диплом доктора 
(кандидата) наук, зразок якого затверджено 
Кабінетом Міністрів України. 

Визнання документів про наукові ступені 

37. Визнання документів про наукові ступені 
(кваліфікаційних документів) державного 
зразка, які видані громадянам України 
органами атестації інших держав, здійснюється 
МОН в установленому ним порядку. 

Документом, що засвідчує визнання документа 
про науковий ступінь, є Свідоцтво про 
визнання документа про науковий ступінь, 
форма якого затверджується МОН. 

38. Власники дипломів про наукові ступені, 
виданих органами атестації іноземних держав, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1188-16#n13
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набувають прав на державні гарантії, 
встановлені законодавством для наукових 
працівників, з дати прийняття МОН рішення 
про їх визнання. 

Повноваження центрального 
органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки 
(присудження наукових 

ступенів доктор і кандидат 
наук) 

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: 

… 
8) затверджує форми документів про вищу 

освіту (наукові ступені); 
… 
… 
15) утворює атестаційну колегію, яка на 

принципах прозорості та відкритості затверджує 
рішення вчених рад закладів вищої освіти 
(наукових установ) про присвоєння науковим і 
науково-педагогічним працівникам вчених звань 
старшого дослідника, доцента та професора, 
організовує її роботу, розглядає питання про 
позбавлення зазначених звань, оформлює та видає 
відповідні атестати, а також розглядає апеляції на 
рішення атестаційної колегії; 

 
 
 
 

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 42. Повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері наукової і 
науково-технічної діяльності 

1. Центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності: 

…. 
18) розробляє порядок присудження та 

позбавлення наукового ступеня доктора наук та 
подає його на затвердження до Кабінету 
Міністрів України; 

19) формує та затверджує перелік наукових 
спеціальностей за галузями науки, відповідно до 
яких присуджуються наукові ступені кандидата 
наук і доктора наук; 

20) затверджує порядок формування 
переліку наукових фахових видань України; 
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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; 

 

21) розробляє та затверджує положення про 
спеціалізовану вчену раду з присудження 
наукового ступеня доктора наук, утворює 
відповідні спеціалізовані вчені ради та 
контролює їхню діяльність; 

22) затверджує та скасовує рішення 
спеціалізованих вчених рад про присудження 
наукового ступеня кандидата наук, доктора 
наук, розглядає питання про позбавлення 
наукового ступеня, оформлює та видає дипломи 
кандидата наук, доктора наук; 

23) затверджує форму диплома кандидата 
наук, доктора наук; 

24) здійснює інші повноваження, 
передбачені законом 

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