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ПОРЯДОК 

ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ



 Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових

установах), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від

23 березня 2016 р. №261 (зі змінами)

 Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора

філософії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від

6 березня 2019 р. №167 (набрав чинності 19 березня 2019 р., із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ №979 від 21.10.2020)

 Вимоги до оформлення дисертації, затверджені Наказом МОН України

від 12 січня 2017 р. № 40

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, 

які регламентують процедуру атестації  здобувача ступеня 

доктора філософії:



КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ:

 «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора

філософії» відповідає завданню імплементації Законів України «Про вищу

освіту», «Про освіту»

 Новий Порядок відповідає прийнятій у ЄС практиці, згідно з якою PhD

захисти проводять разові спеціалізовані вчені ради, сформовані під

конкретного дисертанта

 Передбачено, що атестація здобувача ступеня доктора філософії

відбувається (як правило) у закладі, де було виконано дисертаційне

дослідження

Винятки:
відсутність сертифіката про акредитацію освітньо-наукової програми
підготовки;
відсутність необхідної кількості фахівців з відповідної спеціальності тощо

 Зв’язок системи атестації з акредитацією програм аспірантури



1. Набуття теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних

компетентностей.

2. Дотримання вимог академічної доброчесності.

3. Підготовка дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (подається

до захисту у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової

праці на правах рукопису, виконана здобувачем особисто, повинна

містити наукові положення, нові науково обґрунтовані теоретичні та/або

експериментальні результати проведених здобувачем досліджень).

Вимоги до оформлення дисертації на здобуття 

ступеня доктора філософії затверджуються МОН України 

(Наказ МОН України від 12 січня 2017 року № 40).

ВИМОГИ ДО РІВНЯ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧА

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ



4. Опублікувати основні наукові результати дисертації у наукових публікаціях

(повинно бути не менше, ніж три наукові публікації, які розкривають

основний зміст дисертації), а саме:

• не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які

входять до Організації Економічного Співробітництва та Розвитку та /або

Європейського Союзу. 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 у наукових виданнях, включених до переліку наукових видань України з

присвоєнням категорії “Б” ( замість однієї статті може бути зарахована

монографія 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, прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються

відповідно до абзацу першого цього пункту.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧА

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
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КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ОЕСР
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https://www.scimagojr.com/journalrank



1. Контроль за якістю публікацій аспіранта з метою оцінки успішності

виконання індивідуального плану роботи здійснює науковий керівник

та вчена рада факультету/інституту.

2. При виборі періодичного наукового видання для опублікування

наукової праці рекомендуємо звертати увагу на його походження,

поширення, тривалість та періодичність випусків, користувацький

інтерфейс, та якість такого видання, а саме:

• тематичну спрямованість з певної галузі науки;

• наявність у складі редколегії фахівців з відповідної галузі науки,

• спеціалізацію видання з відповідної галузі науки за якою

планується захист дисертації, дотримання виданням вимог до

редакційного оформлення тощо.

3. Для перевірки реальності ISSN, а також інформації про видання, якому

воно присвоєно, радимо користуватись пошуком на офіційному ISSN –

порталі ( http//portal.issn.org)

КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ



1. Академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми

видається здобувачеві відділом аспірантури відповідного

факультету/ інституту після завершення відповідної освітньо-наукової

програми).

2. Висновок наукового керівника (керівників) щодо готовності дисертації

аспіранта (ад’юнкта) до захисту та виконання індивідуального

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи. За

своєчасність надання висновку несе відповідальність науковий

керівник (наукові керівники).

3. Здобувач ініціює проведення експертизи, звернувшись із письмовою

заявою на ім'я голови вченої ради факультету/ інституту, де

виконувалась дисертаційна робота, щодо підготовки висновку.

Експертиза дисертації проводиться впродовж двох місяців із дня

надходження заяви здобувача

ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА



4. Для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне

значення результатів дисертації вчена рада факультету/ інституту

призначає двох рецензентів та визначає фахову кафедру (кафедри) для

проведення фахового (міжкафедрального) семінару

5. Рецензенти готують висновок про наукову новизну, теоретичне та

практичне значення результатів дисертації. Висновок обговорюється на

фаховому (міжкафедральному) семінарі

6. Здобувачеві надається відповідний висновок

7. За наявності позитивних висновку наукового керівника (керівників) та

висновку фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та

практичне значення результатів дисертації, здобувач подає заяву на ім'я

голови вченої ради факультету/ інституту щодо утворення разової

спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації

ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА



 Разова спеціалізована вчена рада (далі - Рада) утворюється зі

спеціальності, з якої ЗВО (НУ) має ліцензію на провадження освітньої

діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

 Склад Ради – голова, два рецензенти, два опоненти - визначається

вченою радою відповідного факультету/інституту, та на підставі

клопотання Університету затверджується МОН України

 Вчені, які пропонуються до складу Ради, повинні мати не менше трьох

публікацій, опублікованих упродовж останніх п'яти років за науковим

напрямом здобувача, з яких не менше однієї – у виданнях,

проіндексованих у Scopus або Web of Science.

 Щонайменше три науковці у складі Ради повинні мати ступінь доктора

наук (голова ради, один із рецензентів, один з опонентів)
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РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ



• Наукова частина за поданням факультетів/інститутів розглядає

питання про утворення разової спеціалізованої вченої ради та подає

клопотання до МОН , яке своїм наказом утворює відповідну раду.

• Відбувається публічний захист дисертації на підставі постанови

Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року №167( зі змінами).

• До МОН подається атестаційна справа здобувача, яка розглядається

на засіданні Атестаційної колегії. Рішення про присудження ступеня

доктора філософії затверджується наказом МОН.

• Наказом Університету на підставі рішення атестаційної колегії

здобувачеві видається диплом доктора філософії з номером, який

присвоює МОН.

Присудження ступеня доктора філософії







НОВЕ У ПРОЦЕДУРІ ЗАХИСТУ

 Атестація здійснюється разовою спеціалізованою вченою радою.

 Готовність дисертаційної роботи до захисту визначається не

кафедральним зібранням, а виключно науковим керівником чи

консенсусним рішенням двох наукових керівників.

 Можливість виконання дисертації у рамках реалізації права на

академічну мобільність (зокрема за міжнародними програмами) та

подвійне наукове керівництво, а також – відповідно до угоди про

подвійну аспірантуру – проведення захисту дисертації в одній із

наукових установ



Дякуємо 

за увагу та перегляд!

Порядок 

проходження документів 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

на здобуття  ступеня доктора філософії (PhD) та зразки документів 

подаються на сайті Науково-консультаційного центру:

http://scc.univ.kiev.ua/

http://scc.univ.kiev.ua/


Контакти:

Наталія КАРАУЛЬНА

+38 044 239-31-41,

Олена СИДОРОВА

+38 044 239-33-85

(питання по утворенню  разових рад)

Наталія ТЕЛІЩУК

+38 044 239-34-91

(технічна перевірка 

на академічну доброчесність)

scc.univ.kiev.ua

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка


