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Процедурні моменти
• Відповідно до п. 8 ст. 18 Закону України «Про вищу освіту» 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
розробляє Порядок присудження наукових ступенів 
спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів 
(наукових установ) та подає його на затвердження центральному 
органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

• Далі МОН схвалює цей Порядок і подає на затвердження КабМіну

• В перехідних положеннях закону «Про освіту» «перезапущено» 
НАЗЯВО – новий склад формуватиметься в цьому році. 

• Є надія, що до літа 2018 Агентство запрацює.



Керівні принципи:
• Проект Порядку відповідає завданню імплементувати закон «Про вищу освіту» 

• Відповідає прийнятій у ЄС практиці, відповідно до якої PhD захисти (але не 
захисти на здобуття ступеня доктора наук) проводять разові спеціалізовані вчені 
ради сформовані під конкретного дисертанта

• Атестація здобувача ступеня доктора філософії має (як правило) відбуватися в 
тому закладі де й підготовка

• Виняток: відсутність сертифіката про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки

• Або бажання здобувача захищатися в іншому закладі (норма ЗВО ст. 6, ч. 3) – в такому 
випадку здобувач має право звернутися до постійно діючої ради

• Прив’язка системи атестації до акредитації програм аспірантури

• Доктор наук присуджується виключно постійно діючою спец. радою (вимога 
ЗВО ст. 6)

• Захищатися може дисертація, монографія або сукупність статей (з підготовкою наукової 
доповіді) – вимога ЗВО ст. 6



Основні інновації запропонованого проекту:
• Здобувачі ступеня доктора філософії захищатимуться, в основному в разових спец. радах, 

утворених там де проходила підготовка апсіранта 

• 5 осіб з публікаціями з тематики дисертанта – голова + 2 внутрішні + 2 зовнішні опоненти

• Відповідає європейській практиці – диплом видаватиме заклад а не держ. орган

• Здобувачі ступеня доктори наук захищатимуться у постійно діючих радах

• Нова процедура формування рад: 12-20 осіб, всі доктори наук (можливість залучення докторів філософії, як 
виняток); передбачено захист дисертації, монографії або сукупності статей (вимога закону)

• Збільшення особистої відповідальності членів спец. рад за якість дисертацій

• Поіменне голосування голови і опонентів (схвалення засвідчується підписом протоколу + першої сторінки 
дисертації (наукової доповіді); таємне голосування членів постійно-діючої ради

• Інтернет трансляція всіх захистів

• Передбачена процедура скасування рішення спец. ради рішенням НАЗЯВО в разі виявлення порушень академічної 
доброчесності – персональні санкції голові ради, опонентам, членам

• Збільшення об’єктивності процесу захисту

• Присутність наукового керівника на захисті забороняється

• Відміна автореферату – кожен член спец. ради має читати дисертацію



Інші новації
• Разова спец. рада формується вченою радою ВНЗ/НУ під кожну дисертацію

• Голова ради – переважно гарант освітньо-наукової програми

• Особа може бути головою разової спец. ради не більше, ніж тричі в рік 

• Право здобувача на вибір ради – може звернутися до постійно діючої ради в іншому ВНЗ

• Запроваджено «внутрішніх» і «зовнішніх» опонентів

• Для захисту доктора наук в постійно діючій раді – 2 внутрішні + 3 зовнішні опоненти

• Для захисту доктора філософії в разові або постійно діючій раді – 2 внутрішні + 2 зовнішні 

• Робота в спец. раді оплачується: не менше 12 год. для опонентів і голови ради, 6 год. для 
членів постійно діючої ради

• Передбачено оплату роботи вченого секретаря (може бути Завідувач аспірантури)

• Секретар спец. ради не може бути її членом

• Порядком встановлюються загальнонаціональні  мінімальні вимоги до кількості статей 

• Вищі вимоги можуть встановлюватися вищими навчальними закладами (науковими установами)

• Обсяг дисертації за галузями встановлює МОН.



Вимоги до наукової кваліфікації

• Визначено 2 категорії публікацій:
• статті у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях України, перелік яких 

затверджується МОН.

• статті у наукових періодичних виданнях з напряму, з якого підготовлено дисертацію, 
зокрема у журналах які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

• Для допуску до захисту доктора наук – мінімум 15 статей, не менше 10 з 
категорії Scopus або Web of Science.

• Для допуску до захисту доктора філософії – мінімум 1 з кожної категорії (для 
публікацій в іноземних журналах дозволяється підтвердження прийняття до 
публікації).

• Вищі ніж мінімальні вимоги можуть бути встановлені вищими навчальними 
закладами (науковими установами)



Порядок захисту
• Для доктора наук – постійно діюча рада приймає захист за заявою здобувача

• Для захисту доктора філософії Вчена рада ВНЗ/НУ, в якому проходила підготовка 
формує разову спец. раду або захист проходить в постійно діючій раді (якщо така 
існує у ВНЗ/НУ)

• За бажанням аспіранта або у відсутності акредитації освітньо-наукової програми, захист 
може проходити в іншому ВНЗ/НУ де сформована постійно діюча спец. рада

• Здобувач наукового ступеня доктора філософії допускається до захисту лише після успішного 
завершення освітньо-наукової програми аспірантури (вимога ЗВО ст. 5, ч. 6)

• Захист відбувається не раніше ніж за два місяці, і не пізніше ніж за 6 місяців з дня 
подачі дисертації (монографії, сукупності статей) до захисту. За цей час:

• Текст дисертації (наукової доповіді) оприлюднюється на сайті ВНЗ/НУ

• Особовий склад спец. ради (в т.ч. прізвища опонентів) оприлюднюються

• НАЗЯВО повідомляється про прийняття до захисту, склад спец. ради, призначення опонентів

• Відгуки опонентів оприлюднюються на сайті ВНЗ/НУ



Разові спеціалізовані вчені ради
• Разова спец. рада формується вищим навчальним закладом (науковою 

установою) для атестації здобувачів, які пройшли підготовку в цьому 
закладі

• така норма відповідає принципу автономії + інституційної відповідальності: заклад, 
який готує, також атестує.

• Разова рада формується лише закладом, якого освітньо-наукова програма 
за цією спеціальністю акредитована НАЗЯВО. 

• Прив’язка системи атестації до акредитації програм аспірантури

• Склад разової спец. ради формується із 5 вчених зі ступенем

• Голова + два внутрішні опоненти – співробітники ВНЗ/НУ, які задіяні в здійсненні 
відповідної освітньо-наукової програми

• Два зовнішні опоненти з інших ВНЗ (НУ) із науковим ступенем і публікаціями з 
тематики дисертації



Разові спеціалізовані вчені ради
• Разова рада формується вченою радою ВНЗ/НУ

• Призначається голова + 2 внутрішні опоненти + 2 зовнішні опоненти

• НАЗЯВО інформується про склад разової ради 
• Заявочний принцип акредитації – принцип мовчазної згоди
• Акредитація ради за формальними критеріями (публікації + відсутність у «чорних списках» 

осіб, які пропустили плагіат і/або псевдонауку)
• Проведення захисту може бути заборонено, якщо член ради звинувачувався в порушенні 

принципів академічної доброчесності

• Голова ради – доктор наук, переважно гарант освітньо-наукової програми, несе 
персональну відповідальність за її роботу

• Передбачено можливість адміністративних стягнень з голови ради
• Забороняється призначення головою ради наукового керівника здобувача (за 

ліцензійними умовами – ліцензування асірантури потребує не менше 2 докторів наук)
• Одна особа може бути головою не більше 3 разових рад в рік

• Опоненти (2 внутрішні + 2 зовнішні) всі мають мати публікації з проблематики 
дисертації за останні 5 років.



Постійно діючі спеціалізовані вчені ради 
• Формується вищим навчальним закладом (науковою установою), якого освітньо-наукова програма за відповідною 

спеціальністю акредитована НАЗЯВО, і в яком працює не менше 12 докторів наук за цією спеціальністю

• Статус вченого вважається прирівняний до доктора наук за спеціальністю, якщо у цього вченого є диплом доктора наук або атестат 

професора за цією спеціальністю, або вчений є доктором наук та автором (спів-автором) не менше трьох статтей за цією спеціальністю, 

опублікованих впродовж останніх 5 років у рецензованих фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web 

of Science Core Collection.

• Склад постійно діючої спец. ради формується із 12-20 докторів наук - Кількість залежить від представлених у раді 

спеціалізацій(заклад/установа щорічно публікує інформацію про проблематику наукових робіт, які можуть бути прийняті до захисту у відповідній раді)

• Склад обирається за конкурсом на 5 років. Не менше третини і не більше половини членів ради обираються із 

числа працівників ВНЗ (установи), в якому сформована рада – решта з інших закладів

• Кожен член ради має бути автором (спів-автором) не менше трьох статтей опублікованих впродовж останніх 5 

років у рецензованих фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of 

Science Core Collection, або автором (співавтором) не менше двох таких статтей, а також одно-осібним 

автором наукової монографії, опублікованих впродовж останніх 5 років.

• У разі відсутності  в  країні  докторів  наук  з  відповідною кваліфікацією, раду можна сформувати із докторів 

філософії (кандидатів наук), у яких є відповідна кількість публікацій у рецензованих фахових виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection.



Механізми відповідальності за якість:
• НАЗЯВО може здійснювати вибірковий контроль за якістю захищених дисертацій (монографій, 

сукупностей статей) для перевірки належного наукового рівня або наявності академічного плагіату у 
цих працях.

• Підставою для проведення перевірки є письмова скарга

• Комітет з питань етики (розглядає скарги про плагіат) і Апеляційний комітет (розглядає скарги на 
неналежний науковий рівень) НАЗЯВО зобов’язані розглянути будь-яку отриману скаргу на своєму 
публічному засіданні не пізніше, як через 3 місяці з дня отримання відповідної скарги.

• Комітети НАЗЯВО можуть призначити експертизу дисертації. Експертизу проводить:

• спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності – інша ніж та, у якій проводився захист 
здобувача наукового ступеня

• Науково-дослідний центр з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

• Громадська організація, призначений фахівець тощо.

• Витрати на проведення експертизи оплачує особа, яка подала відповідну скаргу. В разі визнання скарги 
обгрунтованою, відповідні витрати компенсуються вищим навчальним закладом (науковою 
установою), якого спеціалізована вчена рада прийняла неправомірне рішення про присудження 
наукового ступеня.



Позбавлення ступенів НАЗЯВО:
• В разі визнання Комітетом з питань етики НАЗЯВО захищеної дисертації (монографії, сукупності 

статей), як такої, що не відповідає належному науковому рівню або такої, яка містить академічний 
плагіат, Комітет з питань етики зобов’язаний внести подання про скасування рішення 
спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня на розгляд НАЗЯВОпід час 
наступного його чергового засідання.

• Висновок Комітету з питань етики Національного агентства приймається більшістю голосів від його складу.

• Рішення НАЗЯВО про скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового 
ступеня приймається таємним голосуванням, більшістю від складу агентства. Наслідками такого 
рішення є:

• визнання недійсним відповідний диплом про науковий ступінь;

• скасування акредитації спеціалізованої вченої ради, яка присудила відповідний науковий ступінь, і заборону 
відповідному вищому навчальному закладу (науковій установі) клопотати про акредитацію спеціалізованих 
вчених рад впродовж одного року;

• заборона науковому керівнику, офіційним опонентам, які надали позитивні висновки у своїх відгуках про 
дисертацію (монографію, сукупність статей), яку захищено, членам ради (у випадку захисту в разовій 
спеціалізованій вчені раді) та голові відповідної спеціалізованої вченої ради, брати участь у роботі 
спеціалізованих вчених рад строком на два роки.
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ПРОЦЕДУРА ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД

1. ЛІЦЕНЗУВАННЯ В МОН ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 Відповідно до чинних ліцензійних умов, ліцензія 

видається безстроково за умов постійного виконання 
мінімальних заявлених вимог 

ПОСТІЙНО ДІЮЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

 Доктор наук    Доктор філософії  Доктор філософії        Формується для захисту одного здобувача

 Голова і опоненти голосують відкрито і поіменно. Інші члени ради голосують таємно
 Позитивне рішення потребує підтримки 3/4 присутніх членів ради та 2 зовнішніх 

опонентів

 Щорічне, відповідно якого проводяться захисти здобувачів, які не проходили 
підготовку в даному ВНЗ/НУ

 Приймаються відкритим, поіменним голосуванням
 Позитивне рішення потребує одноголосної підтримки всіх 

членів ради

 Готувалися в даному ВНЗ/НУ за спеціальністю
 Готувалися в іншому ВНЗ/НУ за спеціальністю

 Кожен член ради має бути автором (спів-автором) не менше 3 статей, 
опублікованих впродовж останніх 5 років у рецензованих фахових виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science Core 
Collection, або автором (спів-автором) не менше 1 такої статті, одноосібним 
автором наукової монографії, опублікованої впродовж останніх 5 років

 Керівники ВНЗ/НУ та їх заступники не можуть бути членами
 1 вчений може бути членом не більше 1 ради впродовж одного навчального року
 Формується за конкурсом, умови конкурсу визначає Вчена рада ВНЗ/НУ
 Складається із 15-20 докторів наук, з яких не менше третини і не більше 

половини - співробітники ВНЗ/НУ, який формує раду, решта з інших ВНЗ/НУ

 Опоненти мають бути авторами (спів-авторами) не менше 3 статей, зокрема у 
фахових виданнях України з тематики дисертації або спеціалізації здобувача

 Кожен член ради має бути автором (спів-автором) не менше 3 статей, 
опублікованих впродовж останніх 5 років у рецензованих фахових виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science 
Core Collection

 Керівники ВНЗ/НУ та їх заступники не можуть бути членами
 1 вчений може бути членом не більше 5 разових спеціалізованих вчених рад 

впродовж одного навчального року
 Складається з 5 осіб: голова, 2 внутрішні опоненти, 2 зовнішні опоненти

 Готувалися в даному ВНЗ/НУ за спеціальністю

ПРИСУДЖУЄ СТУПІНЬ 

АСПІРАНТИ

СКЛАД РАДИ

РІШЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПРИ- 
ЛЮДНЕННЯ КОШТОРИСУ 

 ГОЛОВА  РАДИ
 Призначається Вченою радою ВНЗ/НУ
 Як правило - гарант освітньо-наукової програми підготовки аспірантів за 

відповідною спеціальністю (обов’язково – доктор наук)
 1 особа може призначатися головою лише 1 постійно діючої 

спеціалізованої вченої ради або головою не більше 3 разових 
спеціалізованих вчених рад впродовж одного навчального року

 Робота Голови оплачується – не менше 10 годин за захист
 Голова несе персональну (адміністративну) відповідальність за можливі 

порушення процедури захисту, за академічну доброчесність здобувача і 
опонентів

 ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР
 Призначається керівником ВНЗ/НУ за 

погодженням з Головою ради
 Є співробітником ВНЗ/НУ з науковим 

ступенем
 Він/вона не є членом ради (не має права 

голосу за результатом захисту)
 Робота Вченого секретаря оплачується

 ОПОНЕНТИ
 2 внутрішні опоненти - члени відповідної постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради та/або співробітники ВНЗ/НУ, в якій сформована рада
 2 (для захисту доктора наук – 3) зовнішніх опонентів – співробітники інших 

ВНЗ/НУ, які не задіяні в підготовці аспірантів і докторантів у цьому ВНЗ/НУ і 
не є членами відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої ради

 Кожен опонент - автор (спів-автор) статтей за тематикою дисертації 
здобувача, опублікованих впродовж останніх 5 років у рецензованих 
фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 
перелік яких затверджується МОН

 Опоненти зобов’язані подати письмові відгуки
 Робота опонентів оплачується – не менше 10 годин за захист кожному

3. РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВНЗ/НУ ПРО 
ФОРМУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ АБО РАЗОВОЇ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНИХ РАД ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

2. АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 Відповідно до Положення про акредитацію 

освітньо-наукових програм, яке затверджується 
НАЗЯВО
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Erasmus+ Programme
of the European Union



5. ОПРИЛЮДНЕННЯ НА САЙТІ ВНЗ/НУ 
ВІДГУКІВ ОПОНЕНТІВ (внутрішніх та зовнішніх) 

 Не пізніше, ніж за 2 тижні 
до дати публічного захисту

6. ПЕРЕВІРКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ВСІХ НАУКОВИХ 
ЗДОБУТКІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ ДО ЗАХИСТУ, НА ПЛАГІАТ

Звернення до іншого ВНЗ/ 
НУ, в якому сформована 
постійно діюча спеціалізо-
вана вчена рада. Дозволя-
ється за таких умов:
 За бажанням здобувача
 За відсутності підтримки  
наукового керівника
 За відсутності у ВНЗ/НУ, 
де відбувалась підготовка, 
сертифікату НАЗЯВО про 
акредитацію освітньо- 
наукової програми за цією 
спеціальністю

Не сформована постійно 
діюча спеціалізована вчена 
рада за спеціальністю 
здобувача у ВНЗ/НУ, де 
відбувалась підготовка

Сформована постійно діюча 
спеціалізована вчена рада 
за спеціальністю здобувача 
у ВНЗ/НУ, де відбувалась 
підготовка

Формування разової 
спеціалізованої вченої 
ради за спеціальністю 
здобувача у ВНЗ/НУ, 
де відбувалась 
підготовка

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PHD)

1. ПІДГОТОВКА В АСПІРАНТУРІ (регулюється Порядком підготовки аспірантів – 
Постанова КМУ№261), в т.ч. написання статей у наукових журналах та дисертації

ВІДСУТНІСТЬ ПЛАГІАТУ

Надання права повторного захисту після 
внесення корективів у представлений текст

4. ОПРИЛЮДНЕННЯ НА САЙТІ ВНЗ/НУ 
ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗАХИСТ 

 Не пізніше, ніж за 6 тижнів 
до дати публічного захисту

 НАЗЯВО має право вибіркової перевірки присуджених ступенів

 НАЗЯВО може скасувати рішення спеціалізованої вченої ради, 
якщо експертиза покаже, що скарга обгрунтована

– НОВАЦІЇ

9.ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ 
ТА ВИДАЧА ВНЗ/НУ ДИПЛОМУ

2. ЗАЯВА-КЛОПОТАННЯ ЗДОБУВАЧА ДО ВЧЕНОЇ РАДИ ВНЗ/НУ, В ЯКОМУ 
ПРОХОДИЛА ПІДГОТОВКА, ПРОВЕСТИ ЗАХИСТ

7. ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ З ІНТЕРНЕТ ТРАНСЛЯЦІЄЮ

8. ГОЛОСУВАННЯ: ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ І КОЖЕН ІЗ 
ОПОНЕНТІВ ГОЛОСУЄ ВІДКРИТО І ПОІМЕННО – ЗАСВІДЧУЄ СВІЙ ГОЛОС 
ОСОБИСТИМ ПІДПИСОМ У ПРОТОКОЛІ ЗАСІДАННЯ. ЧЛЕНИ ПОСТІЙНО 
ДІЮЧОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ГОЛОСУЮТЬ ТАЄМНО

РІШЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ВВАЖАЄТЬСЯ 
ПОЗИТИВНИМ, ЯКЩО ЗА НЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО НЕ МЕНШЕ 3/4 ЧЛЕНІВ 
РАДИ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ ТА ЗОВНІШНІ ОПОНЕНТИ

РІШЕННЯ РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ВВАЖАЄТЬСЯ 
ПОЗИТИВНИМ, ЯКЩО ВОНО ОДНОГОЛОСНЕ

3. ПРИЗНАЧЕННЯ ОПОНЕНТІВ, 2 ВНУТРІШНІ, 2 ЗОВНІШНІ. ОПОНЕНТИ 
ОБОВ'ЯЗКОВО Є АВТОРАМИ СТАТЕЙ З ТЕМАТИКИ ЗДОБУВАЧА

НЕГАТИВНЕ РІШЕННЯ

ПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ

Формування разової спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 
здобувача у ВНЗ/НУ, де відбувалась підготовка, нові опоненти або 
захист дисертації в постійно діючій спеціалізованій вченій раді за 
спеціальністю здобувача (іншій, ніж та, де відбувся перший захист)

НАЯВНІСТЬ ПЛАГІАТУ Зняття з розгляду без 
права повторного захисту
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6. ОПРИЛЮДНЕННЯ НА САЙТІ ВНЗ/НУ 
ВІДГУКІВ ОПОНЕНТІВ (внутрішніх та зовнішніх) 

 Не пізніше, ніж за 2 тижні 
до дати публічного захисту

7. ПЕРЕВІРКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ВСІХ НАУКОВИХ 
ЗДОБУТКІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ ДО ЗАХИСТУ, НА ПЛАГІАТ

ЗА СУКУПНІСТЮ СТАТЕЙ 
допускається коли здобу-
вач є автором (спів-авто-
ром) не менше 25 статей 
опублікованих у рецензо-
ваних фахових виданнях, 
включених до міжнародних 
наукометричних баз Scopus 
або Web of Science Core 
Collection. До захисту 
готується наукова доповідь

ОПУБЛІКОВАНА МОНОГРАФІЯ 
+ НЕ МЕНШЕ 15 СТАТЕЙ, з яких 
не менше 10 в рецензованих 
фахових виданнях включених 
до міжнародних наукометрич
v- них баз Scopus або Web of 
Science Core Collection. 
Монографія має бути 
опублікована в академічному 
видавництві, яке забезпечує 
анонімне рецензування і 
міжнародне розповсюдження 
своїх видань. Перелік таких 
видавництв затверджує МОН

ДИСЕРТАЦІЯ 
+ НЕ МЕНШЕ 15 СТАТЕЙ, 
з яких не менше 10 в 
рецензованих фахових 
виданнях включених до 
міжнародних 
наукометричних баз Scopus 
або Web of Science Core 
Collection. Якщо крім 
дисертації, у здобувача є 
також опублікована 
монографія, ця книга 
замінює 3 статті

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДОКТОРА НАУК

2. ПІДГОТОВКА МОЖЕ ВІДБУВАТИСЯ В ДОКТОРАНТУРІ АБО САМОСТІЙНО. МОЖЕ 
ЗАХИЩАТИСЯ ДИСЕРТАЦІЯ, ОПУБЛІКОВАНА МОНОГРАФІЯ, СУКУПНІСТЬ СТАТЕЙ 
ОПУБЛІКОВАНИХ У РЕЦЕНЗОВАНИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО МІЖ- 
НАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ SCOPUS АБО WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

1. ЗДОБУВАЧ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ ПІСЛЯ НЕ 
МЕНШЕ 5 РОКІВ СТАЖУ ЗА ОСНОВНИМ МІСЦЕМ РОБОТИ НА ПОСАДІ НАУКОВОГО 
АБО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
АБО НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

ВІДСУТНІСТЬ ПЛАГІАТУ

Надання права повторного захисту після 
внесення корективів у представлений текст

5. ОПРИЛЮДНЕННЯ НА САЙТІ ВНЗ/НУ 
ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗАХИСТ 

 Не пізніше, ніж за 6 тижнів 
до дати публічного захисту

 НАЗЯВО має право вибіркової перевірки присуджених ступенів

 НАЗЯВО може скасувати рішення спеціалізованої вченої ради, якщо 
експертиза покаже, що скарга обгрунтована

– НОВАЦІЇ

10. ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ 
РАДОЮ ТА ВИДАЧА ВНЗ/НУ ДИПЛОМУ

3. ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД НАУКОВОГО ЗДОБУТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ РАДОЮ: 
ДИСЕРТАЦІЇ, МОНОГРАФІЇ, СУКУПНОСТІ СТАТЕЙ 8. ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ З ІНТЕРНЕТ ТРАНСЛЯЦІЄЮ

9. ГОЛОСУВАННЯ: ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ І КОЖЕН ІЗ 
ОПОНЕНТІВ ГОЛОСУЄ ВІДКРИТО І ПОІМЕННО – ЗАСВІДЧУЄ СВІЙ ГОЛОС 
ОСОБИСТИМ ПІДПИСОМ У ПРОТОКОЛІ ЗАСІДАННЯ. ЧЛЕНИ ПОСТІЙНО 
ДІЮЧОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ГОЛОСУЮТЬ ТАЄМНО

РІШЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 
ВВАЖАЄТЬСЯ ПОЗИТИВНИМ, ЯКЩО ЗА НЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО НЕ 
МЕНШЕ 3/4 ЧЛЕНІВ РАДИ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ ТА ЗОВНІШНІ 
ОПОНЕНТИ

4. ПРИЗНАЧЕННЯ ОПОНЕНТІВ, 2 ВНУТРІШНІ, 3 ЗОВНІШНІ. ОПОНЕНТИ 
ОБОВ'ЯЗКОВО Є АВТОРАМИ СТАТЕЙ З ТЕМАТИКИ ЗДОБУВАЧА

НЕГАТИВНЕ РІШЕННЯ

ПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ

НАЯВНІСТЬ ПЛАГІАТУ Зняття з розгляду без 
права повторного захисту
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