
УТВОРЕННЯ РАДИ



Опонент - особа, 
яка не є штатним 

працівником 
закладу вищої 

освіти (наукової 
установи), де 

утворюється рада, 
та має науковий 

ступінь і є 
компетентним 

вченим з наукового 
напряму, за якими 

підготовлено 
дисертацію 
здобувача

Близькі родичі -
подружжя, діти, 

батьки, рідні брати і 
сестри, дід, баба, 

онуки, усиновлювачі, 
а також інші особи, 

які спільно 
проживають, 

пов’язані спільним 
побутом  і мають 
взаємні права та 

обов’язки із 
суб’єктом, 

зазначеним у частині 
першій статті 4 

Закону України «Про 
засади запобігання і 
протидії корупції»

Голова 
спеціалізованої 

вченої ради 
закладу вищої 

освіти ( наукової 
установи) -

штатний науково-
педагогічний 

(науковий) 
працівник закладу 

вищої освіти 
(наукової 

установи), де 
утворюється рада, 
який має науковий 

ступінь доктора 
наук

Рецензент -
особа, яка є 

штатним 
працівником 

закладу вищої 
освіти (наукової 

установи), де 
утворюється рада, 
та має науковий 

ступінь і є 
компетентним 

вченим з 
наукового 

напряму, за яким 
підготовлено 
дисертацію 
здобувача



Здобувач ступеня 
доктора філософії -

особа, яка 
навчається у 

закладі вищої 
освіти (науковій 

установі) на 
третьому рівні 
вищої освіти з 

метою здобуття 
степеня доктора 

філософії з галузі 
знань та/або 

спеціальності

Спеціалізована 
вчена рада закладу 

вищої освіти 
(наукової установи)

– 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 
степеня.

Атестація здобувача 
- комплекс 

послідовних 
експертних дій щодо 

оцінки наукового 
рівня дисертації та 
наукових публікації 

здобувача, 
встановлення рівня 
набуття здобувачем 
теоретичних знань, 
умінь, навичок та 

відповідних 
компетентносте й з 
метою державного 

визнання рівня 
наукової 

кваліфікації 
здобувача шляхом 
присудження йому 
наукового ступеня

Атестаційна
справа здобувача

– справа, яка 
формується з 
документів, 
пов’язаних з 
атестацією 

здобувача, згідно із 
встановленим 

переліком 
відповідного до 
законодавства



Головою ради не 

може бути 

призначено

Співавтора наукових
публікацій здобувача

Наукового
керівника
здобувача

Рецензента
монографії
здобувача

Близьких родичів

Керівника (заступника
керівника) закладу

вищої освіти (наукової
установи), в якій
утворюється рада

Близькі особи 

керівника 

закладу вищої 

освіти 

(наукової 

установи) з 

метою 

захисту 

дисертації 

звертаються 

до іншого 

закладу вищої 

освіти

(наукової 

установи) для 

утворення 

ради



Вчений може бути включений до складу ради не раніше ніж через п’ять років 

після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук)

У складі ради
не менше

трьох вчених
повинні мати

ступінь
доктора наук

Голова
ради

Один з
опонентів

Один з
рецензе
нтів



Рада утворюється у 
складі

Два 
опоненти

Голова
Два 

рецензенти

Один вчений може бути головою (членом) не більше восьми рад протягом 

календарного року



У закладі вищої освіти
(науковій установі) може

утворюватися
структурний підрозділ, 
однією є забезпечення

діяльності рад

В іншому разі такі
повноваження покладаються
на працівника закладу вищої
освіти ( наукової установи)

У разі поодиноких
захистів

У разі значної
кількості захистів



ДЛЯ УТВОРЕННЯ РАДИ ЗАКЛАД ВИЩОЇ 
ОСВІТИ (НАУКОВА УСТАНОВА) ПОДАЄ 

МОН

Клопотання про утворення ради 
з відповідними обґрунтуваннями 

та інформуванням про 
наявність належних умов для 

функціонування ради

Персональний склад ради 
із зазначенням прізвища, 
імені, по батькові, місця 

основної роботи та 
наукових публікацій

Копії документів 
про наукові ступені, 

атестатів про 
вчене звання голови 

та членів ради



Рада 
утворюється із 
спеціальностей 

Заклад вищої освіти (наукова 
установа), в якому здобувач 
виконав освітньо - наукову 

програму, подає МОН 
клопотання про утворення ради

Заклад вищої освіти (наукова 
установа) має ліцензію на 

провадження освітньої діяльності 
на третьому (освітньо -

науковому) рівні вищої освіти

Таке клопотання заклад вищої освіти 
(наукова установа) може подавати 
також щодо дисертації здобувача, 

який виконав освітньо-наукову
програму в іншому закладі вищої 

освіти ( науковій установі) 

МОН ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ З ДАТИ НАДХОДЖЕННЯ 

КЛОПОТАННЯ ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ РАДИ, 

ПРО ЩО ВИДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНИЙ НАКАЗ



Вчений, який 
пропонується 

до складу 
ради, повинен 

мати

опублікованих за 
останні п’ять 

років, за 
науковим 
напрямом 
здобувача

не менше трьох 
наукових 

публікацій

З яких не 
менше однієї 
публікації, у 

виданнях, 
проіндексован

их  у базах 
даних

Web of 
Science 

Core 
Collection

Scopus

ДО ЦИХ ТРЬОХ 
ПУБЛІКАЦІЙ 

ЗАРАХОВУЮТЬСЯ

розділи монографії монографії
періодичних наукових 

виданнях інших 
держав

статті у фахових 
виданнях України



Рецензентом або 
опонентом не може 

бути призначено

співавтора будь-якої 
наукової публікації 

здобувача

близьких осіб 
здобувача

його наукового 
керівника

Якщо один із членів ради не може взяти участь у засіданні ради, заклад 

вищої освіти (наукова установа) надсилає МОН клопотання про зміну 

складу ради. МОН протягом місяця з дати надходження клопотання 

приймає рішення про зміну складу ради, про що видається відповідний 

наказ


