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ПРО СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
 Вперше номінація ступенем PhD відбулася в Болонському
університеті близько 1150 року, та згодом стала узвичаєною практикою
для світового наукового співтовариства. У низці країн Європейського
Союзу ступінь доктора філософії наразі є найвищим

 З інтеграцією України в міжнародний науковий простір та приєднанням до
Болонського процесу змінився порядок підготовки здобувачів вищої освіти

 В Україні зберігається двоступенева система атестації кадрів вищої
кваліфікації (наукові ступені: кандидат наук і доктор наук), а також
запроваджено ступінь доктора філософії, що здобувається на основі ступеня
магістра на третьому рівні вищої освіти

 Вперше в Україні, і в Університеті зокрема, набір до аспірантури здобувачів
ступеня доктора філософії здійснено 1 вересня 2016 року

 В Університеті перша дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
захищена у грудні 2019 року



Ступінь 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

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

 12 січня 2022 р. постановою Кабінету Міністрів України №44 затверджено

«Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення

разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи

про присудження ступеня доктора філософії», який зокрема встановлює

вимоги до утворення разової ради закладом вищої освіти або науковою

установою



Новий Порядок передбачає перехід до 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

присудження ступеня доктора філософії

 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

(PhD Co-tutelle)

 Право вибору мови рукопису та захисту дисертації  (українська мова, 

англійська мова)

 Допускається дублювання у рукописі дисертації раніше оприлюднених

дисертантом результатів за темою дослідження

 Атестація здійснюється разовою спеціалізованою вченою радою,

утвореною Університетом

 Ступінь доктора філософії присуджується Університетом на підставі

рішення разової ради, шляхом відкритого голосування

 Престижність диплома Університету: автономна видача диплома
Університетом підвищує відповідальність вчених рад за прийняття рішень
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