
Розділ II  
 

РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти 

 

1. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-

професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: 

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 

перший (бакалаврський) рівень; 

другий (магістерський) рівень; 

третій (освітньо-науковий) рівень; 

науковий рівень. 

 

6. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора 

філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або 

наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 

освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій 

раді. 

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі 

(ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-

педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь 

доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за 

умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного 

захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) 

становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії становить 30–60 кредитів ЄКТС. 

Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною 

освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню 

діяльність. Наукові установи можуть також здійснювати підготовку докторів філософії за 

освітньо-науковою програмою, узгодженою з вищим навчальним закладом. У такому разі 

наукова складова такої програми здійснюється у науковій установі, а освітня складова - у 

вищому навчальному закладі. 

 

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. 

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого 

навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових 

досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, 

опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік 

яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 
 



Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти 

3. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно 

діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи 

наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач 

ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

4. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється постійно 

діючою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової 

установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, 

на підставі публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої 

монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних 

рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

5. 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 відгуки опонентів 

оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів 

(наукових установ) відповідно до законодавства. 

 

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. 

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 вищий навчальний заклад (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 вищий навчальний заклад (наукова установа) позбавляється 

права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік. 

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. 
 


