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Редакція, прийнята в першому читанні
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Висновки, обґрунтування

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких Законів
України щодо присудження наукових
ступенів»

Реєстраційний № 4667-1
(Друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Назву проекту Закону викласти у такій
редакції:
«Про внесення змін до деяких законів
України щодо впорядкування рівнів і
ступенів вищої освіти та науки,
ліцензування освітньої діяльності»
-2- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано частково

Про внесення змін до деяких законів
України щодо врегулювання окремих питань
присудження
наукових
ступенів
та
ліцензування освітньої діяльності

Враховано

Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
"Про внесення змін до деяких законів
України щодо врегулювання окремих питань
присудження
наукових
ступенів
та
ліцензування освітньої діяльності"
3

Верховна Рада України постановляє:

Верховна Рада України постановляє:

4

І. Внести зміни до таких законів України:

І. Внести зміни до таких законів України:

5

1. Внести зміни до Закону України «Про
вищу освіту» (Відомості Верховної Ради
України, 2014 р., №№ 37-38, ст. 2004, 2015 р.,
№ 23, ст.158, 2016 р., № 48, ст. 807, 2017 р., №
38-39, ст. 380, 2019 р., № 30, ст. 119, 2020 р.,

-3- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Слова "Внести зміни до Закону України"
замінити словами "У Законі України"

Враховано

1. У Законі України "Про вищу освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

6

№ 24, ст. 170, Офіційний вісник України, 2020
р., № 51, ст. 1581):
1) у статті 5:

9
10

11
12

Висновки, обґрунтування

Враховано

абзаци шостий і тринадцятий частини
першої виключити;
в частині другій:
в абзаці першому слова «або наукової»
замінити
словами
«(освітньо-наукової,
освітньо-творчої)»;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) у статті 5:
-4- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Воронов
В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю. М. (р.к.
№428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д.
Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д. Коваль О.
В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С. В. (р.к.
№341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О. А.
(р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Пропозиція народних депутатів Україничленів Комітету:
відповідно до п. 17 частини першої статті
1 цього Закону "17) освітня (освітньопрофесійна, освітньо-наукова чи освітньотворча) програма…", тому:
у частині першій: абзац перший викласти у
такій редакції:
"1. Підготовка фахівців з вищою освітою
здійснюється за відповідними освітніми
програмами на таких рівнях вищої освіти";

7

8

Пропозиції та поправки до проекту

у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Підготовка фахівців з вищою освітою
здійснюється за відповідними освітніми
програмами на таких рівнях вищої освіти";

абзаци шостий і тринадцятий виключити;
у частині другій:
-5- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакційно

абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Здобуття вищої освіти на кожному рівні
вищої освіти передбачає успішне виконання
особою освітньої програми, що є підставою
для присудження відповідного ступеня вищої
освіти";
пункт 5 виключити;

Враховано

абзаци перший і другий частини шостої
викласти в такій редакції:
"6. Доктор філософії - це освітній і
водночас науковий ступінь, що здобувається
на третьому рівні вищої освіти на основі
ступеня магістра. Ступінь доктора філософії
присуджується разовою спеціалізованою

в абзаці першому слова «або наукової»
виключити;

пункт 5 виключити;
-6- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Воронов
В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю. М. (р.к.
№428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д.
Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д. Коваль О.
В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С. В. (р.к.
№341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О. А.
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(р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Пропозиція народних депутатів Україничленів Комітету:
оскільки знімається науковий рівень
вищої освіти і утворюються лише разові
спеціалізовані вчені ради, пропонується:
абзаци перший та другий частини шостої
викласти у такій редакції:
"6. Доктор філософії - це освітній і
водночас науковий ступінь, що здобувається
на третьому рівні вищої освіти на основі
ступеня магістра. Ступінь доктора філософії
присуджується разовою 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 разовій
спеціалізованій вченій раді.
Особа має право здобувати ступінь
доктора філософії під час навчання в
аспірантурі
(ад’юнктурі).
Особи,
які
професійно здійснюють наукову, науковотехнічну 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
разовій спеціалізованій вченій раді";
13

частину сьому виключити;

14

2) у статті 6:

15

в абзаці першому частини першої слова
«(наукової,
освітньо-творчої)»
замінити
словами
«(освітньо-наукової,
освітньотворчої)»;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

вченою радою закладу вищої освіти або
наукової установи за результатами успішного
виконання
здобувачем
вищої
освіти
відповідної освітньо-наукової програми та
публічного захисту дисертації у разовій
спеціалізованій вченій раді.
Особа має право здобувати ступінь
доктора філософії під час навчання в
аспірантурі
(ад’юнктурі).
Особи,
які
професійно здійснюють наукову, науковотехнічну 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
разовій спеціалізованій вченій раді";

частину сьому виключити;

-7- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

в абзаці першому частини першої слова
«(наукової,
освітньо-творчої)»
замінити
словами «(освітньо-професійної, освітньонаукової, освітньо-творчої)»;

оскільки у п. 17
частини першої статті 1
цього Закону вже є
повний перелік освітніх
програм

2) частини першу, третю-шосту статті 6
викласти в такій редакції:
"1. Атестація - це встановлення
відповідності результатів навчання (наукової
або творчої роботи) здобувачів вищої освіти
вимогам освітньої програми та/або вимогам
програми
єдиного
державного
кваліфікаційного іспиту";

3

№

16

Редакція, прийнята в першому читанні

частини третю викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-8- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакційно

в абзаці першому частини першої слова
«(наукової, освітньо-творчої)» виключити;
-9- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину третю викласти в такій редакції:
17

«3. Атестація осіб, які здобувають ступінь
доктора філософії, здійснюється разовою
спеціалізованою вченою радою, утвореною
закладом вищої освіти чи науковою
установою, на підставі публічного захисту
дисертації.

-10- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Комітет пропонує: абзац перший частини
третьої статті 6 щодо атестації доктора
філософії виключити з частини третьої і його
норми перенести у частину четверту, оскільки
далі мова лише про доктора філософії, а для
доктора
мистецтва
відповідні
норми
регулюються Кабінетом Міністрів України
згідно з ч. 6. статті 5 чинного Закону. Частина
четверта чинного Закону стосується доктора
наук, норми щодо якого в цьому Законі
знімаються і замінюються на запропоновану
норму.
Тому пропозиція народних депутатів
України-членів Комітету:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Атестація осіб, які здобувають ступінь
доктора мистецтва, здійснюється на підставі
публічного захисту мистецьких досягнень у
формі творчого мистецького проекту разовою
спеціалізованою радою з присудження
ступеня доктора мистецтва, утвореною
закладом вищої освіти, який має акредитовану
освітню програму третього рівня вищої освіти
з відповідної спеціальності. Публічний захист
творчого мистецького проекту транслюється

Враховано

"3. Атестація осіб, які здобувають ступінь
доктора мистецтва, здійснюється на підставі
публічного захисту мистецьких досягнень у
формі творчого мистецького проекту разовою
спеціалізованою радою з присудження
ступеня доктора мистецтва, утвореною
закладом вищої освіти, який має акредитовану
освітню програму третього рівня вищої освіти
з відповідної спеціальності. Публічний захист
творчого мистецького проекту транслюється
закладом вищої освіти на його офіційному
веб-сайті в режимі реального часу.

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

закладом вищої освіти на його офіційному
веб-сайті в режимі реального часу";
-11- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
«3. Атестація осіб, які здобувають
освітньо-науковий
ступінь
доктора
філософії,
здійснюється
разовою
спеціалізованою вченою радою, утвореною
закладом вищої освіти чи науковою
установою, на підставі публічного захисту
дисертації.
-12- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

18

Атестація осіб, які здобувають ступінь
доктора мистецтва, здійснюється разовою
спеціалізованою радою, утвореною закладом
вищої освіти мистецького спрямування, на
підставі публічного захисту творчого
мистецького проекту.»;

3. Атестація осіб, які здобувають ступінь
доктора філософії, здійснюється на підставі
публічного захисту дисертації разовою
спеціалізованою вченою радою, утвореною
закладом вищої освіти (науковою установою),
який має акредитовані освітні програми
третього рівня вищої освіти з відповідної
галузі знань.
-13- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)
Атестація осіб, які здобувають ступінь
доктора мистецтва, здійснюється разовою
спеціалізованою радою, утвореною закладом
вищої освіти мистецького спрямування за
погодженням
центрального
органу
виконавчої влади у сфері культури, на
підставі публічного захисту творчого
мистецького проекту. Положення про
спеціалізовану раду з присудження ступеня
доктора
мистецтва
затверджується
центральним органом виконавчої влади у
сфері культури за погодженням з
центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки.
-14- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Щодо того, який
ступінь, прописано у п.
5. ч. 2 ст. 5 чинного
Закону

Враховано частково

Відхилено
Тотожна норма є в ч.
6 ст. 5 чинного Закону

Враховано частково

Атестація осіб, які здобувають ступінь
доктора мистецтва, здійснюється на підставі
публічного захисту творчого мистецького
проекту разовою спеціалізованою радою,
утвореною закладом вищої освіти, який має

5

№

19

20

21

Редакція, прийнята в першому читанні

частину четверту виключити;

частини пяту, шосту викласти в такій
редакції:
«5. Наукові (мистецькі) досягнення осіб,
які здобувають ступінь доктора філософії
(доктра мистецтв), відгуки та рецензії на них
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах
відповідних закладів вищої освіти (наукових
установ) відповідно до законодавства.

Пропозиції та поправки до проекту

акредитовані освітні програми третього рівня
вищої освіти з відповідної галузі знань
-15- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Пропозиція народних депутатів Україничленів Комітету з урахуванням попередньої
пропозиції:
частину четверту викласти в такій редакції:
"Атестація осіб, які здобувають ступінь
доктора філософії, здійснюється на підставі
публічного захисту наукових досягнень у
формі дисертації разовою спеціалізованою
вченою радою, утвореною закладом вищої
освіти чи науковою установою, які мають
акредитовану освітню програму третього
рівня вищої освіти з відповідної спеціальності
(спеціальностей для міждисциплінарних
робіт)";
-16- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
частини п’яту, шосту викласти в такій
редакції:
-17- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.
(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
пункт 5 статті 6 викласти в такій
редакції:
«5. Інформація про утворені разові
спеціалізовані ради, дату, час та місце
проведення атестації подаються в електронній
формі до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти і
оприлюднюються на його офіційному вебсайті, а також на офіційних веб-сайтах

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Атестація осіб, які здобувають ступінь
доктора філософії, здійснюється на підставі
публічного захисту наукових досягнень у
формі дисертації разовою спеціалізованою
вченою радою, утвореною закладом вищої
освіти чи науковою установою, які мають
акредитовану освітню програму третього
рівня вищої освіти з відповідної спеціальності
(спеціальностей для міждисциплінарних
робіт).

Враховано редакційно

Враховано частково

5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь
доктора філософії, відгуки та рецензії на них
оприлюднюються на офіційному веб-сайті
відповідного закладу вищої освіти чи наукової
установи згідно із законодавством.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

центрального органу виконавчої влади та
офіційних сайтах відповідних закладів вищої
освіти (наукових установ) відповідно до
законодавства.
Заклади вищої освіти (наукові установі)
забезпечують онлайн – трансляцію атестації
здобувачів ступеня доктора філософії
(доктора мистецтв) в режимі реального часу
на своєму офіційному сайті».
-18- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

5. Дисертації (творчі мистецькі проекти)
осіб, які здобувають ступінь доктора
філософії (доктора мистецтв), відгуки та
рецензії на них оприлюднюються на
офіційних веб-сайтах відповідних закладів
вищої освіти (наукових установ) відповідно
до законодавства.
-19- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Враховано частково

У статті 6 п.5 викласти в такій редакції: "5.
Дисертації, мистецькі проєкти, публікації, в
яких розкрито основний зміст дисертаційної
роботи осіб, які здобувають ступінь доктора
філософії (доктора мистецтв), відгуки та
рецензії оприлюднюються на офіційних вебсайтах відповідних закладів вищої освіти
(наукових
установ)
відповідно
до
законодавства.
-20- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано частково

5. Дисертації (творчі мистецькі проєкти)
осіб, які здобувають ступінь доктора
філософії (доктора мистецтв), відгуки та
рецензії на них оприлюднюються на
офіційних веб-сайтах відповідних закладів
вищої освіти (наукових установ) відповідно
до законодавства.
-21- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
«5. Інформація про утворені разові
спеціалізовані ради, дату, час та місце

Враховано частково
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

проведення атестації подаються в електронній
формі до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти і
оприлюднюються на його офіційному вебсайті, а також на офіційних веб-сайтах
центрального органу виконавчої влади та
офіційних сайтах відповідних закладів вищої
освіти (наукових установ) відповідно до
законодавства.
-22- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Враховано частково

5. Дисертації (творчі мистецькі проєкти)
осіб, які здобувають ступінь доктора
філософії (доктора мистецтв), відгуки та
рецензії на них оприлюднюються на
офіційних веб-сайтах відповідних закладів
вищої освіти (наукових установ) відповідно
до законодавства.
-23- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Абзац перший частини п’ятої статті 6
Закону України «Про вищу освіту» після слів
«на офіційних веб-сайтах відповідних
закладів вищої освіти (наукових установ»
доповнити словами: «, а у разі їх відсутності
на офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сферах освіти
і науки, наукової, науковотехнічної та
інноваційної діяльності, трансферу (передачі)
технологій»;
-24- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину п’яту статті 6 викласти в такій
редакції:
«5. Дисертації (творчі мистецькі проєкти),
наукові (мистецькі) досягнення осіб, які
здобувають ступінь доктора філософії
(доктора мистецтв), відгуки та рецензії на них
оприлюднюються на офіційних вебсайтах
відповідних закладів вищої освіти (наукових
установ) відповідно до законодавства.
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№

22

Редакція, прийнята в першому читанні

Інформація
про
утворені
разові
спеціалізовані ради, дату, час та місце
проведення атестації оприлюднюються на
офіційних веб-сайтах центрального органу
виконавчої влади у сфері освіти і науки та
відповідних закладів вищої освіти (наукових
установ) відповідно до законодавства.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Інформація
про
утворені
разові
спеціалізовані ради, дату, час та місце
проведення атестації подаються в електронній
формі до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти і
оприлюднюються на його офіційному вебсайті, а також на офіційних веб-сайтах
центрального органу виконавчої влади та
офіційних сайтах відповідних закладів вищої
освіти (наукових установ) відповідно до
законодавства.
Заклади вищої освіти (наукові установі)
забезпечують онлайн – трансляцію захисту
дисертацій (творчих мистецьких проєктів)
здобувачів ступеня доктора філософії
(доктора мистецтв) в режимі реального часу
на своєму офіційному сайті.»
-25- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Враховано частково

Інформація
про
утворені
разові
спеціалізовані ради, дату, час та місце
проведення атестації подаються в електронній
формі до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти і
оприлюднюються на його офіційному вебсайті, а також на офіційних веб-сайтах
центрального органу виконавчої влади та
офіційних сайтах відповідних закладів вищої
освіти (наукових установ) відповідно до
законодавства.
Заклади вищої освіти (наукові установі)
забезпечують онлайн – трансляцію захисту
дисертацій (творчих мистецьких проектів)
здобувачів ступеня доктора філософії
(доктора мистецтв) в режимі реального часу
на своєму офіційному сайті.
-26- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Інформація
про
утворену
разову
спеціалізовану вчену раду, дату, час і місце
проведення
атестації
оприлюднюється
закладами
вищої
освіти,
науковими
установами на своїх офіційних веб-сайтах
відповідно до законодавства та подається в
електронному вигляді до Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти,
яке оприлюднює таку інформацію на своєму
офіційному веб-сайті.
Заклади вищої освіти, наукові установи
забезпечують трансляцію атестації здобувачів
ступеня доктора філософії в режимі реального
часу на своїх офіційних веб-сайтах.

Інформація
про
утворені
разові
спеціалізовані ради, дату, час та місце
проведення атестації оприлюднюється на
офіційних веб-сайтах центрального органу
виконавчої влади у сфері освіти і науки та
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

відповідних закладів вищої освіти (наукових
установ) відповідно до законодавства.
-27- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Заклади вищої освіти (наукові установі)
забезпечують онлайн – трансляцію атестації
здобувачів ступеня доктора філософії
(доктора мистецтв) в режимі реального часу
на своєму офіційному сайті.
-28- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)
Інформація
про
утворені
разові
спеціалізовані ради, дату, час та місце
проведення атестації подаються в електронній
формі до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти і
оприлюднюються на його офіційному вебсайті, а також на офіційних веб-сайтах
центрального органу виконавчої влади та
офіційних сайтах відповідних закладів вищої
освіти (наукових установ) відповідно до
законодавства. Заклади вищої освіти (наукові
установі) забезпечують онлайн – трансляцію
захисту дисертацій (творчих мистецьких
проєктів) здобувачів ступеня доктора
філософії (доктора мистецтв) в режимі
реального часу на своєму офіційному сайті.
-29- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

23

6.
До
захисту
допускаються
дисертації/творчі мистецькі проекти, виконані
здобувачами
ступеня
доктора
філософії/доктора
мистецтв
самостійно.
Виявлення в поданій до захисту дисертації або
творчому мистецькому проекті академічного

У абзаці другому частини п’ятої статті 6
Закону України «Про вищу освіту» слова «у
сфері освіти і науки» замінити словами: «що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сферах освіти і науки, наукової,
науковотехнічної та інноваційної діяльності,
трансферу (передачі) технологій»;
-30- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)
В абзаці десятому підпункту 2) пункту 1
розділу
І
законопроекту
слова
"академічного плагіату, фабрикації чи
фальсифікації,"
замінити
словами
"порушень академічної доброчесності";

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано частково

Відхилено
Невірна назва ЦОВВ
відповідно до цього
Закону

Відхилено

6. До захисту допускається дисертація,
виконана здобувачем ступеня доктора
філософії самостійно. Виявлення в поданій до
захисту дисертації фактів академічного
плагіату, фабрикації чи фальсифікації є
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

плагіату, фабрикації чи фальсифікації, є
підставою для відмови у присудженні
відповідного ступеня.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-31- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Відхилено

6. До захисту допускаються дисертації
(творчі
мистецькі
проекти),
виконані
здобувачами
ступеня
доктора
філософії/доктора
мистецтв
самостійно.
Виявлення в поданій до захисту дисертації або
творчому мистецькому проекті порушення
академічної доброчесності, є підставою для
відмови у присудженні відповідного ступеня.
-32- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Враховано частково

До захисту допускаються дисертації/творчі
мистецькі проекти, виконані здобувачами
ступеня доктора філософії/доктора мистецтв
самостійно. Виявлення в поданій до захисту
дисертації або творчому мистецькому проекті
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації, є підставою для відмови у
присудженні
відповідного
ступеня.
Академічним плагіатом не може вважається
текст/проект, в яких повністю або частково
копіюється інформація/зображення з робіт, в
яких автор дисертації/творчого мистецького
проекту є співавтором.
-33- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Слова "академічного плагіату, фабрикації
чи фальсифікації" замінити словами "фактів
порушення академічної доброчесності"
-34- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підставою для відмови у присудженні ступеня
доктора філософії.

3) Абзац перший частини шостої статті 6
Закону України «Про вищу освіту» викласти у
такій редакції:
«До
захисту
допускаються
дисертації/творчі мистецькі проекти, виконані
здобувачами
ступеня
доктора
філософії/доктора мистецтв самостійно. У
разі виявлення в поданій до захисту дисертації
або
творчому
мистецькому
проекті
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації, присудження відповідного
ступеня забороняється.»;

11

№

Редакція, прийнята в першому читанні

24

Виявлення, зокрема академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації у захищеній
дисертації/творчому мистецькому проекті є
підставою
для
скасування
рішення
спеціалізованої вченої ради про присудження
освітньо-наукового ступеня доктора філософії
або присудження освітньо-творчого ступеня
доктора мистецтв та видачу відповідного
диплома.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-35- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Відхилено

Виявлення
порушення
академічної
доброчесності
у
захищеній
дисертації/творчому мистецькому проекті є
підставою
для
скасування
рішення
спеціалізованої вченої ради про присудження
освітньо-наукового ступеня доктора філософії
або присудження освітньо-творчого ступеня
доктора мистецтв та видачу відповідного
диплома.
-36- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

В абзаці одинадцятому підпункту 2)
пункту 1 розділу І законопроекту слова
"академічного плагіату, фабрикації чи
фальсифікації"
замінити
словами
"порушень академічної доброчесності";
-37- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано редакційно

у абзаці 2 частині 6 статті 6 проекту, слово
"зокрема" - виключити
-38- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Виявлення,
зокрема,
академічного
плагіату, фабрикації чи фальсифікації у
захищеній дисертації/творчому мистецькому
проекті більше 20 відсотків є підставою для
скасування рішення спеціалізованої вченої
ради про присудження освітньо-наукового
ступеня доктора філософії або присудження
освітньо-творчого ступеня доктора мистецтв
та видачу відповідного диплома.
-39- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Регулюється
підзаконними актами

Виявлення, зокрема академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації у захищеній
дисертації/творчому мистецькому проекті є
підставою
для
скасування
рішення
спеціалізованої вченої ради про присудження
освітньо-наукового ступеня доктора філософії
або
присудження
освітньо-наукового
(освітньо-творчого)
ступеня
доктора
мистецтв та видачу відповідного диплома.

Освітньо-творчий
ступінь врегульовується
у
цій
частині
підзаконними актами

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виявлення фактів академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації у захищеній
здобувачем дисертації є підставою для
скасування рішення разової спеціалізованої
вченої ради про присудження йому ступеня
доктора філософії та видачу відповідного
диплома.

Відхилено

12

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-40- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано частково

Виявлення
академічного
плагіату,
фабрикації чи фальсифікації у захищеній
дисертації/творчому мистецькому проекті є
підставою
для
скасування
рішення
спеціалізованої ради про присудження
освітньо-наукового ступеня доктора філософії
або присудження освітньо-творчого ступеня
доктора мистецтв та видачу відповідного
диплома.
-41- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Відхилено

Виявлення
порушення
академічної
доброчесності
у
захищеній
дисертації/творчому мистецькому проекті є
підставою
для
скасування
рішення
спеціалізованої вченої ради про присудження
освітньо-наукового ступеня доктора філософії
або присудження освітньо-творчого ступеня
доктора мистецтв та видачу відповідного
диплома.
-42- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Слова "зокрема академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації" замінити
словами "фактів порушення академічної
доброчесності"
-43- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано редакційно

У абзаці другому частини шостої статті 6
Закону України «Про вищу освіту» слово
«зокрема» виключити;
-44- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац 2 частини шостої статті 6 викласти в
такій редакції:
«Виявлення
порушення
академічної
доброчесності
у
захищеній
дисертації/творчому мистецькому проекті є
підставою
для
скасування
рішення
спеціалізованої вченої ради про присудження
освітньо-наукового ступеня доктора філософії
або присудження освітньо-творчого ступеня
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

25

26

Якщо у захищеній дисертації/захищеному
творчому мистецькому проекті виявлено
академічний
плагіат,
фабрикації
чи
фальсифікації науковий /творчий керівник
позбавляється права участі у підготовці та
атестації здобувачів вищої освіти доктора
філософії/доктора мистецтва строком на два
роки, голова та члени разової спеціалізованої
вченої ради позбавляються права брати участь
в атестації здобувачів вищої освіти доктора
філософії/доктора мистецтва, строком на два
роки, а заклад вищої освіти (наукова установа)
позбавляється
права
створювати
спеціалізовану вчену раду за відповідною
спеціальністю строком на один рік.

Пропозиції та поправки до проекту

доктора мистецтв та видачу відповідного
диплома.»
-45- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Пропозиція народних депутатів Україничленів Комітету:
у законопроекті абзаци другий та
четвертий статті 6 Закону стосуються
скасування рішення разової спеціалізованої
вченої ради, тому їх пропонується виставити
поряд, для цього: поміняти у законопроекті
місцями абзаци третій і четвертий статті 6
Закону.
-46- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)
В абзаці дванадцятому підпункту 2)
пункту 1 розділу І законопроекту слова
"академічний плагіат, фабрикації чи
фальсифікації"
замінити
словами
""порушення академічної доброчесності";
-47- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Якщо у захищеній дисертації/захищеному
творчому мистецькому проекті виявлено
академічний
плагіат,
фабрикацію
чи
фальсифікацію, науковий /творчий керівник
позбавляється права участі у підготовці та
атестації здобувачів вищої освіти доктора
філософії/доктора мистецтва строком на два
роки, голова та члени разової спеціалізованої
вченої ради позбавляються права брати участь
в атестації здобувачів вищої освіти доктора
філософії/доктора мистецтва, строком на два
роки, а заклад вищої освіти (наукова установа)
позбавляється
права
створювати

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

У разі встановлення відповідно до
законодавства у кваліфікаційній роботі
здобувача ступеня доктора філософії фактів
академічного
плагіату,
фабрикації,
фальсифікації та/або порушення встановленої
законодавством процедури захисту дисертації
рішення разової спеціалізованої вченої ради
про присудження ступеня доктора філософії
скасовується закладом вищої освіти чи
науковою установою, в якому (якій) вона була
утворена, або Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відхилено

Якщо у захищеній здобувачем ступеня
доктора філософії дисертації встановлено
відповідно
до
законодавства
факти
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації, його науковий керівник
позбавляється права участі у підготовці та
атестації
здобувачів
ступеня
доктора
філософії строком на два роки, голова та
члени разової спеціалізованої вченої ради, в
якій відбувся захист цієї дисертації, та
офіційні опоненти, які надали позитивні
висновки на дисертацію, позбавляються права
участі в атестації здобувачів ступеня доктора
філософії строком на два роки, а заклад вищої
освіти чи наукова установа позбавляється
права утворювати разову спеціалізовану
вчену раду за відповідною спеціальністю
строком на один рік, крім випадку скасування
рішення разової спеціалізованої вченої ради

Враховано редакційно

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

спеціалізовану вчену раду за відповідною
спеціальністю строком на один рік.
-48- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Відхилено

Якщо у захищеній дисертації/захищеному
творчому мистецькому проекті виявлено
порушення
академічної
доброчесності
науковий /творчий керівник позбавляється
права участі у
підготовці та атестації
здобувачів
вищої
освіти
доктора
філософії/доктора мистецтва строком на два
роки, голова та члени разової спеціалізованої
вченої ради позбавляються права брати участь
в атестації здобувачів вищої освіти доктора
філософії/доктора мистецтва, строком на два
роки, а заклад вищої освіти (наукова установа)
позбавляється
права
створювати
спеціалізовану вчену раду за відповідною
спеціальністю строком на один рік.
-49- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

закладом вищої
установою";

Якщо у захищеній дисертації/захищеному
творчому мистецькому проекті виявлено
академічний
плагіат,
фабрикації
чи
фальсифікації більше 20 відсотків науковий
/творчий керівник позбавляється права участі
у підготовці та атестації здобувачів вищої
освіти доктора філософії/доктора мистецтва
строком на два роки, голова та члени разової
спеціалізованої вченої ради позбавляються
права брати участь в атестації здобувачів
вищої освіти доктора філософії/доктора
мистецтва, строком на два роки, а заклад
вищої
освіти
(наукова
установа)
позбавляється
права
створювати
спеціалізовану вчену раду за відповідною
спеціальністю строком на один рік.
-50- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Регулюється
підзаконними актами

Якщо у захищеній дисертації/захищеному
творчому мистецькому проекті виявлено
академічний
плагіат,
фабрикації
чи
фальсифікації науковий /творчий керівник

Невірна термінологія
відповідно до Закону

освіти

чи

науковою

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

позбавляється права участі у підготовці та
атестації здобувачів вищої освіти доктора
філософії/доктора мистецтв строком на два
роки, голова та члени разової спеціалізованої
вченої ради позбавляються права брати участь
в атестації здобувачів вищої освіти доктора
філософії/доктора мистецтв, строком на два
роки, а заклад вищої освіти (наукова установа)
позбавляється
права
створювати
спеціалізовану вчену раду за відповідною
спеціальністю строком на один рік.
-51- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано частково

Якщо у захищеній дисертації/захищеному
творчому мистецькому проекті виявлено
академічний плагіат, фабрикацію
чи
фальсифікацію, науковий /творчий керівник
позбавляється права участі у підготовці та
атестації
здобувачів
ступеня
доктора
філософії/доктора мистецтва строком на два
роки, голова та члени разової спеціалізованої
ради позбавляються права брати участь в
атестації
здобувачів
ступеня
доктора
філософії/доктора мистецтва, строком на два
роки, а заклад вищої освіти (наукова установа)
позбавляється
права
створювати
спеціалізовану
раду
за
відповідною
спеціальністю строком на один рік.
-52- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Слова "виявлено академічний плагіат,
фабрикації чи фальсифікації" замінити
словами
"виявлені
факти
порушення
академічної доброчесності"
-53- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У абзаці третьому частини шостої статті 6
Закону України «Про вищу освіту» слова «за
відповідною спеціальністю» виключити;
27

Скасування

рішення

спеціалізованої

Висновки, обґрунтування

-54- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

За
іншою
спеціальністю будуть
інші експерти, яких не
можна
безпідставно
позбавляти такого права
Враховано частково

16

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

вченої ради про присудження ступеня доктора
філософії (доктора мистецтва) у разі
встановлення факту академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації Національним
агентством із забезпечення якості вищої
освіти здійснюється у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, та може бути
оскаржене відповідно до законодавства.»;

Скасування
рішення
разової
спеціалізованої вченої ради про присудження
ступеня
доктора
філософії
(доктора
мистецтва) у разі встановлення факту
порушення академічної доброчесності та/або
порушення
встановленої
чинним
законодавством процедури захисту дисертації
на здобуття ступеня доктора філософії
здійснюється Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та
може бути оскаржене відповідно до
законодавства».
-55- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)
В абзаці тринадцятому підпункту 2)
пункту 1 розділу І законопроекту слова
"академічного плагіату, фабрикації чи
фальсифікації"
замінити
словами
""порушень академічної доброчесності";
-56- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.
(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
абзац 4 пункту 6 статті 6 викласти в такій
редакції:
«… Скасування рішення спеціалізованої
вченої ради про присудження ступеня доктора
філософії (доктора мистецтва) у разі
встановлення факту порушення академічної
доброчесності та/або порушення встановленої
чинним законодавством процедури захисту
дисертації
здійснюється
Національним
агентством із забезпечення якості вищої
освіти у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, та може бути оскаржене
відповідно до законодавства».
-57- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)
Скасування
рішення
спеціалізованої
вченої ради про присудження ступеня доктора
філософії (доктора мистецтва) у разі
встановлення факту академічного плагіату,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано частково

Відхилено
Регулюється
підзаконними актами
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

фабрикації чи фальсифікації більше 20
відсотків Національним агентством із
забезпечення
якості
вищої
освіти
здійснюється у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, та може бути
оскаржене відповідно до законодавства.».
-58- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
Скасування
рішення
спеціалізованої
вченої ради про присудження ступеня доктора
філософії (доктора мистецтва) у разі
встановлення факту академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації закладом вищої
освіти (науковою установою), спеціалізована
рада якого прийняла відповідне рішення, або
Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та
може бути оскаржене відповідно до
законодавства.
-59- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Скасування
рішення
спеціалізованої
вченої ради про присудження ступеня доктора
філософії (доктора мистецтва) у разі
встановлення факту академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації здійснюється
Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, та може бути
оскаржене відповідно до законодавства.»;
-60- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Відхилено

Враховано частково

Скасування
рішення
разової
спеціалізованої вченої ради про присудження
ступеня кандидата наук, доктора філософії
(доктора мистецтва) у разі встановлення
факту
порушення
академічної
доброчесності
та/або
порушення
встановленої чинним законодавством
процедури захисту дисертації на здобуття
ступеня доктора філософії здійснюється
Національним агентством із забезпечення

18

№

28

29

30

Редакція, прийнята в першому читанні

3) у статті 7:

у назві статті слова «(наукові ступені)»
виключити;

в частині першій слова «(наукові ступені)»

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

якості вищої освіти у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, та може бути
оскаржене відповідно до законодавства».
-61- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано частково

Слова "факту академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації" замінити
словами "факту порушення академічної
доброчесності та/або порушення встановленої
чинним законодавством процедури захисту
дисертації"
-62- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Враховано частково

Абзац 4 частини шостої статті 6 викласти в
такій редакції:
«Скасування
рішення
разової
спеціалізованої вченої ради про присудження
ступеня
доктора
філософії
(доктора
мистецтва) у разі встановлення факту
порушення академічної доброчесності та/або
порушення
встановленої
чинним
законодавством процедури захисту дисертації
на здобуття ступеня доктора філософії
здійснюється Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та
може бути оскаржене відповідно до
законодавства.»
-63- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Враховано частково

Стаття 7. Документи про вищу освіту 1.
Документ про вищу освіту видається особі,
яка успішно виконала відповідну освітню
(освітньо-наукову,
освітньо-творчу)
програму та пройшла атестацію.
-64- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Враховано частково

1. Документ про вищу освіту видається
особі, яка успішно виконала відповідну
освітню (освітньо-наукову, освітньо-творчу)
програму та пройшла атестацію.
-65- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) у статті 7:

назву та частину першу викласти в такій
редакції:
"Стаття 7. Документи про вищу освіту

1. Документ про вищу освіту видається
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

в частині першій
слова та знаки
«(науковий
ступінь)»,
«(наукову)»
виключити;
-66- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

особі, яка успішно виконала відповідну
освітню програму та пройшла атестацію";
Враховано частково

Частину першу статті 7 викласти в такій
редакції:
«1. Документ про вищу освіту видається
особі, яка успішно виконала відповідну
освітню (освітньо-наукову, освітньо-творчу)
програму та пройшла атестацію.».
31
32
33
34

в частині другій:

у частині другій:

в абзаці першому слова «(наукові ступені)»
виключити;

абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Встановлюються такі види документів
про вищу освіту за відповідними ступенями";
абзац шостий виключити;

абзац шостий виключити;
в частині четвертій слова «доктора наук»
виключити, а слова «здобутий особою
науковий
ступінь
(ступінь
доктора
мистецтва)» замінити словами «здобутий
особою ступінь»;

-67- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Народні депутати України-члени Комітету
пропонують:
частини четверту та п’яту викласти в такій
редакції:
"4. У дипломі доктора філософії/доктора
мистецтва зазначається інформація про
здобутий особою ступінь, галузь знань,
спеціальність, з якої здобуто відповідний
ступінь (галузі знань, спеціальності - для
міждисциплінарних робіт), назва закладу
вищої освіти чи наукової установи, в якому
(якій) здійснювалася підготовка, назва
закладу вищої освіти чи наукової установи, у
разовій спеціалізованій вченій раді/разовій
спеціалізованій раді з присудження ступеня

Враховано

частини четверту та п’яту викласти в такій
редакції:
"4. У дипломі доктора філософії/доктора
мистецтва зазначається інформація про
здобутий особою ступінь, галузь знань,
спеціальність, з якої здобуто відповідний
ступінь (галузі знань, спеціальності - для
міждисциплінарних робіт), назва закладу
вищої освіти чи наукової установи, в якому
(якій) здійснювалася підготовка, назва
закладу вищої освіти чи наукової установи, у
разовій спеціалізованій вченій раді/разовій
спеціалізованій раді з присудження ступеня
доктора мистецтва якого (якої) захищено
наукові/мистецькі досягнення.
5. Невід’ємною частиною диплома
молодшого бакалавра, бакалавра, магістра,
доктора філософії/доктора мистецтва є
додаток до диплома європейського зразка, що
містить структуровану інформацію про
завершене навчання. У додатку до диплома
наводиться інформація про результати
навчання особи, освітні компоненти, отримані
оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

доктора мистецтва якого (якої) захищено
наукові/мистецькі досягнення.
5. Невід’ємною частиною диплома
молодшого бакалавра, бакалавра, магістра,
доктора філософії/доктора мистецтва є
додаток до диплома європейського зразка, що
містить структуровану інформацію про
завершене навчання. У додатку до диплома
наводиться інформація про результати
навчання особи, освітні компоненти, отримані
оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а
також відомості про національну систему
вищої освіти України";
-68- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

також відомості про національну систему
вищої освіти України";

Враховано редакційно

в частині четвертій слова «доктора наук»
виключити, а слова «здобутий особою
науковий
ступінь
(ступінь
доктора
мистецтва)» замінити словами «здобутий
особою ступінь», слова та знаки «(галузь
знань, спеціальності – для міждисциплінарних
робіт)» замінити словами та знаками «(галузі
знань, спеціальності – для міждисциплінарних
робіт)»;
у частині п’ятій слова «що складається з
інформації про назви дисциплін» замінити
словами «освітні компоненти»;
35

4) в частині першій статті 13:

36

4) у частині першій статті 13:
-69- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
У пункті 8 слова та знаки «(наукові
ступені)» виключити;
доповнити частину пунктом 9-1) такого
змісту:

37
38

39

доповнити частину пунктом 91) такого
змісту:
«91) здійснює ліцензування освітньої
діяльності у сфері вищої освіти та заходи
державного
нагляду
(контролю)
за
дотриманням вимог ліцензійних умов;»;
пункт 15 викласти в такій редакції:

Враховано редакційно

пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) затверджує форми документів про
вищу освіту";

доповнити пунктом 91 такого змісту:
"91) здійснює ліцензування освітньої
діяльності у сфері вищої освіти та заходи
державного
нагляду
(контролю)
за
дотриманням вимог ліцензійних умов";
пункти 15 та 18 викласти в такій редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

40

«15) утворює атестаційну колегію, яка на
принципах
прозорості
та
відкритості
затверджує рішення вчених рад закладів
вищої освіти (наукових установ) про
присвоєння науковим і науково-педагогічним
працівникам вчених звань, затверджує
(скасовує) рішення спеціалізованих вчених
рад щодо присудження наукового ступеня
доктора наук, а також розглядає інші питання
атестації
кадрів
вищої
кваліфікації,
організовує її роботу, розглядає питання про
позбавлення вчених звань та наукових
ступенів, оформлює та видає відповідні
атестати, а також розглядає апеляції на
рішення атестаційної колегії;»;

Пропозиції та поправки до проекту

-70- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)
15) утворює та організовує роботу
атестаційної колегії, яка на принципах
прозорості та відкритості затверджує рішення
вчених рад закладів вищої освіти (наукових
установ) про присвоєння науковим і науковопедагогічним працівникам вчених звань
старшого дослідника, доцента та професора;
розглядає питання, пов’язані з присудженням
та позбавленням ступеня доктора наук,
відповідно до Закону України «Про наукову
та науково-технічну діяльність»; розглядає
питання та приймає рішення про позбавлення
особи вченого звання; оформлює та видає
відповідні атестати; а також розглядає
апеляції на рішення атестаційної колегії.
-71- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
«15) утворює атестаційну колегію, яка на
принципах
прозорості
та
відкритості
затверджує рішення вчених рад закладів
вищої освіти (наукових установ) про
присвоєння науковим і науково-педагогічним
працівникам вчених звань, затверджує
(скасовує) рішення спеціалізованих вчених
рад щодо присудження наукового ступеня
доктора наук, а також розглядає інші питання
атестації
кадрів
вищої
кваліфікації,
організовує її роботу, розглядає питання про
позбавлення вчених звань та наукового
ступеня доктора наук, оформлює та видає
відповідні атестати, а також розглядає
апеляції на рішення атестаційної колегії;»;
-72- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"15) утворює та організовує роботу
атестаційної колегії, яка на принципах
прозорості та відкритості затверджує рішення
вчених рад закладів вищої освіти та наукових
установ про присвоєння науковим і науковопедагогічним працівникам вчених звань
старшого дослідника, доцента та професора;
розглядає питання та приймає рішення про
позбавлення особи вченого звання; оформлює
та видає відповідні атестати; розглядає
питання, пов’язані з присудженням та
позбавленням наукових ступенів кандидата
наук і доктора наук, відповідно до
законодавства; розглядає апеляції на рішення
атестаційної колегії";

Відхилено

Враховано частково

15) утворює та організовує роботу
атестаційної колегії, яка на принципах
прозорості та відкритості затверджує рішення
вчених рад закладів вищої освіти (наукових
установ) про присвоєння науковим і науковопедагогічним працівникам вчених звань
старшого дослідника, доцента та професора;
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№

41

Редакція, прийнята в першому читанні

у пункті 18 слова «наукових ступенів
спеціалізованими вченими радами закладів
вищої освіти (наукових установ)» замінити
словами «ступеня доктора філософії»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

розглядає
питання,
пов’язані
з
присудженням та позбавленням ступеня
доктора наук, відповідно до Закону
України «Про наукову та науково-технічну
діяльність»; розглядає питання та приймає
рішення про позбавлення особи вченого
звання; оформлює та видає відповідні
атестати; а також розглядає апеляції на
рішення атестаційної колегії.
-73- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Враховано частково

В першому реченні пункту 15 частини
першої статті 13 після слова «утворює»
додати слова «та організовує роботу»
-74- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Враховано редакційно

18) за поданням Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти схвалює
порядок присудження ступеня доктора
філософії та скасування рішення разової
спеціалізованої ради про присудження
ступеня доктора філософії та подає його на
затвердження Кабінету Міністрів України;
-75- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Відхилено

18) за поданням Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти схвалює
порядок присудження ступеня доктора
філософії та порядок скасування рішень
про
присудження
ступеня
доктора
філософії і кандидата наук та подає його на
затвердження Кабінету Міністрів України;
-76- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"18) за поданням Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти схвалює
порядок присудження ступеня доктора
філософії та скасування рішення разової
спеціалізованої вченої ради закладу вищої
освіти, наукової установи про присудження
ступеня доктора філософії та подає його на
затвердження
до
Кабінету
Міністрів
України";

Пункт 18 частини першої статті 13
викласти в такій редакції:
«18) за поданням Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти схвалює
порядок присудження ступеня доктора
філософії / доктора мистецтв та скасування
рішення разової спеціалізованої ради про
присудження ступеня доктора філософії /
доктора мистецтв та подає його на
затвердження Кабінету Міністрів України».
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Редакція, прийнята в першому читанні
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Висновки, обґрунтування

42

доповнити частину пунктом 181 такого
змісту:

-77- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.
(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
Статтю 13 пункт 181 виключити.

Відхилено

-78- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доповнити пунктом 181 такого змісту:

Виключити
43

«181)
затверджує
положення
про
спеціалізовані вчені ради (спеціалізовані ради
з присудження ступеня доктора мистецтва),
утворює спеціалізовані вчені ради та
контролює їх діяльність;»;

-79- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)
Абзац восьмий підпункту 4 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
-80- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Народні депутати України - члени
Комітету:
доповнити пунктом 181 такого змісту:
"181) у разі виявлення протягом 30 днів з
дня оприлюднення інформації Національним
агентством із забезпечення якості вищої
освіти згідно з частиною п’ятою статті 6 цього
Закону невідповідності інформації про склад
разової спеціалізованої вченої ради з
присудження ступеня доктора філософії,
поданої закладом вищої освіти чи науковою
установою, вимогам законодавства зупиняє
роботу такої разової спеціалізованої вченої
ради до усунення виявленої невідповідності.
Разова спеціалізована вчена рада вважається
правоможною у разі відсутності рішення про
її зупинення";
-81- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)
181)

Відхилено

Враховано

"181) у разі виявлення протягом 30 днів з
дня оприлюднення інформації Національним
агентством із забезпечення якості вищої
освіти згідно з частиною п’ятою статті 6 цього
Закону невідповідності інформації про склад
разової спеціалізованої вченої ради з
присудження ступеня доктора філософії,
поданої закладом вищої освіти чи науковою
установою, вимогам законодавства зупиняє
роботу такої разової спеціалізованої вченої
ради до усунення виявленої невідповідності.
Разова спеціалізована вчена рада вважається
правоможною у разі відсутності рішення про
її зупинення";

Відхилено

виключити
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-82- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 4 пункту 1
розділу І законопроекту виключити;
-83- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 4 пункту 1
розділу І законопроекту виключити;
-84- Н.д. Циба Т. В. (р.к. №426)

Відхилено

181)
затверджує
положення
про
спеціалізовані
вчені
ради,
утворює
спеціалізовані вчені ради та контролює їх
діяльність;
-85- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Виключити
-86- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Виключити
-87- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

44

3) частину першу статті 17 викласти в такій
редакції:

Пункт 181 частини першої статті 13
викласти в такій редакції:
«181) В разі виявлення невідповідності
поданої закладом вищої освіти (науковою
установою) інформації про склад разової
спеціалізованої вченої ради для присудження
ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв
вимогам законодавства, зупиняє роботу
спеціалізованої вченої ради для присудження
ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв
до усунення виявлених невідповідностей».
-88- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)

Враховано частково

Враховано

5) частину першу статті 17 викласти в такій
редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Народні депутати України - члени
Комітету:
в цьому підпункті законопроекту та в
наступних виправити нумерацію та викласти
підпункт в редакції:
"5) частину першу статті 17 викласти в
такій редакції:"
45
46
47
48

49

«1. Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти є постійно діючим
колегіальним органом.»;
4) в частині першій статті 18:

"1. Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти є постійно діючим
колегіальним органом";
6) у частині першій статті 18:

пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) розробляє порядок присудження
ступеня доктора філософії та скасування
рішення разової спеціалізованої ради про
присудження ступеня доктора філософії та
подає його на схвалення центральному органу
виконавчої влади у сфері освіти і науки;»;

пункт 9 виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:
-89- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Народні
депутати
України-члени
Комітету:
"8) розробляє порядок присудження
ступеня доктора філософії та скасування
рішення разової спеціалізованої ради закладу
вищої освіти, наукової установи про
присудження ступеня доктора філософії та
подає його на схвалення до центрального
органу виконавчої влади у сфері освіти і
науки";
-90- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Враховано

9) в разі виявлення невідповідності поданої
закладом вищої освіти (науковою установою)
інформації про склад разової спеціалізованої
ради вимогам законодавства, зупиняє роботу
разової спеціалізованої ради до усунення
виявлених невідповідностей.
-91- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.

Повноваження
МОН України

"8) розробляє порядок присудження
ступеня доктора філософії та скасування
рішення разової спеціалізованої ради закладу
вищої освіти, наукової установи про
присудження ступеня доктора філософії та
подає його на схвалення до центрального
органу виконавчої влади у сфері освіти і
науки";

Відхилено

пункт 9 виключити;
у

Відхилено
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(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
пункт 9 статті 18 викласти в такій
редакції:
«9) В разі виявлення невідповідності
поданої закладом вищої освіти (науковою
установою) інформації про склад разової
спеціалізованої вченої ради для присудження
ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв
вимогам законодавства, зупиняє роботу
спеціалізованої вченої ради для присудження
ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв
до усунення виявлених невідповідностей».
-92- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

4) Абзац четвертий підпункту 6 пункту 1
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
"9) В разі виявлення невідповідності
подання закладом вищої освіти (науковою
установою) інформації про склад разової
спеціалізованої вченої ради для присудження
ступеня доктора філософії / доктора мистецтв
вимогам законодавства, зупиняє роботу
спеціалізованої вченої ради для присудження
ступеня доктора філософії / доктора мистецтв
до усунення виявлених невідповідностей."
-93- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Повноваження
МОН України

Пункт 9 викласти в наступній редакції: «9)
погоджує
протягом
місяця
з
дати
надходження запиту (за принципом мовчазної
згоди) утворення разових спеціалізованих
вчених рад для присудження ступеня доктора
філософії/ доктора мистецтв.»;
-94- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9) в разі виявлення невідповідності
поданої закладом вищої освіти (науковою
установою) інформації про склад разової
спеціалізованої
вченої
ради
вимогам
законодавства,
зупиняє
роботу

Повноваження
МОН України

у

Відхилено
у

Відхилено
Повноваження
МОН України

у
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спеціалізованої вченої ради до усунення
виявлених невідповідностей;»;
-95- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

50

51

5) у статті 24:

в абзаці першому частини першої слова
«визначеним Кабінетом Міністрів України
органом ліцензування» замінити словами
«центральним органом виконавчої влади, що

9) в разі виявлення невідповідності поданої
закладом вищої освіти (науковою установою)
інформації про склад разової спеціалізованої
ради для присудження ступеня доктора
філософії/ доктора мистецтв вимогам
законодавства, зупиняє роботу разової
спеціалізованої ради для присудження
ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв
до усунення виявлених невідповідностей.
-96- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Народні
депутати
України-члени
Комітету:
7) у статті 24:
абзац перший частини першої викласти в
такій редакції:
"1. Освітня діяльність у сфері вищої освіти
провадиться
закладами
вищої
освіти,
закладами фахової передвищої освіти (з
підготовки фахівців ступенів молодшого
бакалавра та бакалавра) та науковими
установами (з підготовки фахівців ступенів
магістра та/або доктора філософії) на підставі
ліцензій, що видаються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти і науки,
відповідно до закону";

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Повноваження
МОН України

Враховано

у

7) у статті 24:

абзац перший частини першої викласти в
такій редакції:
"1. Освітня діяльність у сфері вищої освіти
провадиться
закладами
вищої
освіти,
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

забезпечує формування державної політики у
сфері освіти і науки,»;

52

у частині другій:

53

в абзаці четвертому:

54

перше речення доповнити словами «у разі
встановлення відсутності підстав для відмови
у видачі ліцензії під час розгляду документів і
заяви про отримання ліцензії.»;

закладами фахової передвищої освіти (з
підготовки фахівців ступенів молодшого
бакалавра та бакалавра) та науковими
установами (з підготовки фахівців ступенів
магістра та/або доктора філософії) на підставі
ліцензій, що видаються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти і науки,
відповідно до закону";
в абзаці четвертому частини другої:
перше речення викласти в такій редакції:
-97- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Відхилено

в абзаці першому:
друге речення виключити;
-98- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакційно

в абзаці четвертому:
перше речення доповнити словами «за
відсутності підстав для залишення заяви без
розгляду.»;
-99- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Враховано редакційно

перше речення доповнити словами «у разі
встановлення за відсутності підстав для
відмови у видачі ліцензії під час розгляду
документів
і
заяви
про
отримання
(розширення) ліцензії .»;
55

після речення другого доповнити абзац
новим реченням такого змісту:

56

«У разі відмови у видачі ліцензії здобувач
ліцензії (ліцензіат) може подати нову заяву
про отримання ліцензії не раніше ніж три
місяці з дати прийняття відповідного рішення
про відмову.»;

57

6) у пункті 4 частини пятої статті 30 слова

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"У разі ліцензування освітньої діяльності
закладом вищої освіти вперше, а також
ліцензування освітньої діяльності за освітніми
програмами, що передбачають присвоєння
професійної кваліфікації з професій, для яких
запроваджено
додаткове
регулювання,
проводиться виїзна ліцензійна експертиза, для
проведення якої орган ліцензування утворює
експертну комісію, якщо немає підстав для
залишення заяви без розгляду";
доповнити новим третім реченням такого
змісту: "У разі відмови у видачі/розширенні
ліцензії здобувач ліцензії (ліцензіат) може
подати нову заяву про отримання/розширення
ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття
відповідного
рішення
про
відмову";

-100- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Враховано редакційно

«У разі відмови у видачі ліцензії здобувач
ліцензії (ліцензіат) може подати нову заяву
про отримання (розширення) ліцензії не
раніше ніж через три місяці з дати прийняття
відповідного рішення про відмову.»;
-101- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено
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№

58
59

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«за участю не менше п’яти осіб з відповідним
ступенем, двоє з яких працюють в іншому
закладі вищої освіти (науковій установі);»
замінити
словами
«відповідно
до
законодавства;»;

утворювати
самостійно
разові
спеціалізовані вчені ради для захисту
дисертацій на здобуття ступеня доктора
філософії за участю не менше десяти осіб з
відповідним ступенем, двоє з яких працюють
в іншому закладі вищої освіти (науковій
установі);
-102- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Ускладняється
процедура

8) пункт 4 частини п’ятої статті 30
виключити;

Відповідно
змінюється нумерація

7) пункт 12 частини другої статті 32
викласти в такій редакції:
«12) приймати рішення про присудження і
позбавлення наукового (освітньо наукового,
освітньо-творчого) ступеня відповідно до
законодавства;»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

-103- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

«12) приймати рішення про присудження і
позбавлення наукового (освітньо-наукового,
освітньо-творчого) ступеня відповідно до
законодавства;»;
-104- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Відхилено

12) приймати рішення про присудження і
позбавлення наукового, освітньо - наукового
(освітньо-творчого) ступеня відповідно до
законодавства;
-105- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано частково

8) пункт 12 частини другої статті 32
викласти в такій редакції:
"12) приймати рішення відповідно до
законодавства про присудження і позбавлення
ступенів
доктора
філософії,
доктора
мистецтва, самостійно утворювати разові
спеціалізовані вчені ради або разові
спеціалізовані ради з присудження ступеня
доктора мистецтва";

«12) приймати остаточне рішення про
присудження і позбавлення ступеня доктора
філософії/доктора мистецтва відповідно до
законодавства, самостійно створювати для
цього разові спеціалізовані ради, відповідно
до законодавства;»
7-1) у статті 54:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 54. Вчені звання та наукові
ступені»;
після частини п’ятої доповнити частиною
шостою такого змісту:
«6. В Україні присуджуються такі наукові
ступені:
1) доктор філософії,
2) доктор наук.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Присудження ступеня доктора філософії
здійснюється відповідно до цього Закону.
Присудження
ступеня
доктора
наук
здійснюється відповідно до Закону України
«Про
наукову
і
науково-технічну
діяльність».»
-106- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Відхилено

12) приймати рішення про присудження і
позбавлення
наукового,
освітньо
наукового (освітньо-творчого) ступеня
відповідно до законодавства;
-107- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 12 частини другої статті 32:
«12) приймати рішення про присудження і
позбавлення наукового, освітньо-наукового
(освітньо-творчого) ступеня відповідно до
законодавства.»
60
61
62
63

8) пункт 5 частини другої статті 61
виключити;
9) у пункті 2 Розділу XV «ПРИКІНЦЕВІ
ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) підготовка кандидатів та докторів наук,
започаткована до 1 вересня 2016 року,
здійснюється закладами вищої освіти та
науковими
установами
відповідно
до
законодавства, чинного на момент набрання
чинності цим Законом. За результатами
захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук та наукового ступеня
доктора наук у спеціалізованих вчених радах,
утворених центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки відповідно до
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність», здобувачам наукових
ступенів присуджується науковий ступінь
кандидата або доктора наук відповідно до
законодавства, чинного до набрання чинності
цим Законом, та видається диплом кандидата

9) пункт 5 частини другої статті 61
виключити;
10) у пункті 2 розділу XV "ПРИКІНЦЕВІ
ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ":
підпункт 7 викласти в такій редакції:
-108- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
«7) підготовка кандидатів та докторів
наук, започаткована до 1 вересня 2016 року,
здійснюється закладами вищої освіти та
науковими
установами
відповідно
до
законодавства, чинного на момент набрання
чинності цим Законом. За результатами
захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук та наукового
ступеня доктора наук у спеціалізованих
вчених радах, утворених центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки відповідно до Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»,
здобувачам наукових ступенів присуджується
науковий ступінь кандидата або доктора наук
відповідно до законодавства, чинного до
набрання чинності цим Законом, та видається

Відхилено

"7) підготовка кандидатів та докторів наук,
розпочата до 1 вересня 2016 року,
здійснюється закладами вищої освіти та
науковими
установами
відповідно
до
законодавства, що діяло до набрання чинності
цим Законом. За результатами захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук та наукового ступеня доктора
наук у спеціалізованих вчених радах,
утворених центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки відповідно до
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність», здобувачам наукових
ступенів
присуджується
центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки науковий ступінь кандидата або
доктора наук відповідно до законодавства, що
діяло до набрання чинності цим Законом, та

31

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

або доктора наук центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки;»;

диплом кандидата або доктора наук
центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки;»;
-109- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Відхилено

«7) підготовка кандидатів та докторів
наук, започаткована до 1 вересня 2016 року,
здійснюється закладами вищої освіти та
науковими
установами
відповідно
до
законодавства, чинного на момент набрання
чинності цим Законом. За результатами
захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук та наукового ступеня
доктора наук у спеціалізованих вчених радах,
утворених центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки відповідно до
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність», здобувачам наукових
ступенів присуджується науковий ступінь
кандидата або доктора наук відповідно до
законодавства, чинного до набрання чинності
цим Законом, та видається диплом кандидата
або доктора наук центральним
органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Здобувачі наукового ступеня кандидата
наук, що розпочали підготовку до 1 вересня
2016 р., мають право на проходження
атестації за освітньою програмою підготовки
доктора філософії з відповідної спеціальності
і присудження відповідного ступеня у
порядку визначеному закладом вищої освіти
(науковою установою) згідно з вимогами
законодавства.;»;
-110- Н.д. Ватрас В. А. (р.к. №70)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

видається диплом кандидата або доктора
наук";

Пропозиція автора законопроекту щодо
внесення змін до підпункту 7 пункту 1 Розділу
XV Прикінцевих та перехідних положень
щодо особливостей підготовки кандидатів та
докторів наук, започаткованої до 1 вересня
2016 року після набрання чинності Законом
України “Про вищу освіту” потребує
викладення в іншій редакції:
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№

64

Редакція, прийнята в першому читанні

пункт 9 виключити.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«7) підготовка кандидатів та докторів наук,
започаткована до 1 вересня 2016 року,
здійснюється закладами вищої освіти та
науковими
установами
відповідно
до
законодавства, чинного на момент набрання
чинності цим Законом. За результатами
захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата, доктора наук у
спеціалізованих вчених радах, утворених
центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки відповідно до Закону
України «Про наукову та науково-технічну
діяльність» та цього Закону, здобувачам
наукових ступенів присуджується науковий
ступінь кандидата або доктора наук
відповідно до законодавства, чинного до
набрання чинності цим Законом, та видається
диплом кандидата або доктора наук
центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки».
-111- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 9 пункту 1
розділу І законопроекту виключити;
-112- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 9 пункту 1
розділу І законопроекту виключити;
-113- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 9 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
-114- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

9) особам, яким до набрання чинності цим
Законом присвоєно науковий ступінь
кандидата наук, за їхнім бажанням заклад
вищої освіти (наукова установа), у
спеціалізованій вченій раді якого (якої)
захищено дисертацію, може видавати диплом
доктора філософії з відповідної галузі науки;
-115- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 9 виключити.

виключити зміни
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

65

2. Внести зміни до Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,
№ 9, ст. 89):

66

67

68

1) абзац другий частини девятої статті 7
виключити;

2) у пункті 5 частини третьої статті 1 слова
«вищої освіти на третьому (освітньонауковому) та науковому рівні вищої освіти»
замінити
словами
«освітньо-наукового
ступеня доктора філософії та наукового
ступеня доктора наук»;

3) в частині першій статті 28:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-116- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Враховано частково

2. Внести зміни до Закону України "Про
наукову і науково-технічну діяльність"
(Відомості Верховної Ради України, 2016
р.,№9, ст. 89):
-117- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова "Внести зміни до Закону України"
замінити словами "У Законі України"
-118- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Відхилено

9. При науковій установі можуть
утворюватися спеціалізовані вчені ради із
захисту дисертацій за спеціальностями
відповідно до основних напрямів діяльності
цієї
наукової
установи
у
порядку,
передбаченому законодавством України.
Наукова установа має право приймати
рішення щодо присудження наукових
ступенів спеціалізованими вченими радами.
-119- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Відхилено

Виключити
(зменшує повноваження наукової установи
щодо присудження наукового ступеня)
-120- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано частково

Пункт 5 частини третьої статті 10 викласти
у такій редакції: «затвердження тем
дисертацій здобувачів наукового ступеня
доктора наук і призначення наукових
консультантів».
-121- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Враховано

Слова і цифру "статті 1" замінити на "статті
10"
-122- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Відхилено

Стаття 28. Науковий, освітньо-науковий
ступені і вчені звання
1. Вчені мають право на здобуття освітньонаукового ступеня доктора філософії і
наукового ступеня доктора наук та

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. У Законі України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" (Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25 із
наступними змінами):

1) абзац другий частини дев’ятої статті 7
виключити;

2) пункт 5 частини третьої статті 10
викласти в такій редакції:
"5)
затвердження
тем
дисертацій
здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти або наукового ступеня доктора наук і
призначення
наукових
керівників
чи
консультантів";
3) абзаци перший, другий та четвертий
частини першої статті 28 викласти в такій
редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

в абзаці першому слова «наукового
ступеня доктора філософії і» замінити
словами «освітньо-наукового ступеня доктора
філософії і наукового ступеня»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

присвоєння
вчених
звань
старшого
дослідника, доцента і професора.
-123- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Враховано частково

3) в частині першій статті 28:
Доповнити трьома новими абзацами
першим, другим та третім у такій редакції:
"Присудження наукових ступенів та
присвоєння вчених звань є державним
визнанням рівня кваліфікації вченого.
Науковими ступенями є: доктор наук та
кандидат наук, освтньо-науковим ступенем доктор філософії, вченими званнями професор,
доцент,
старший
науковий
співробітник та старший дослідник.
Науковий ступінь кандидата наук згідно з
Законом України "Про вищу освіту"
прирівнюється до наукового ступеня доктора
філософії, а вчене звання старшого наукового
співробітника - до вченого звання старшого
дослідника".
(така редакція вводить у правове поле
науковий ступінь кандидата наук та вчене
звання старшого наукового співробітника)
Далі за текстом, замінивши відповідно
абзаци перший-четвертий абзацами четвертий
та восьмий.
-124- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Відхилено

Назву статті 28 та абзац перший частини
першої статті 28 викласти в такій редакції:
«Стаття 28. Наукові, науково-освітні
ступені і вчені звання 1. Вчені мають право на
здобуття освітньо-наукового ступеня доктора
філософії і наукового ступеня доктора наук та
присвоєння
вчених
звань
старшого
дослідника, доцента і професора.».
-125- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
в абзаці першому слова «наукового
ступеня доктора філософії і» замінити
словами «освітньо-наукового ступеня доктора

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"1. Вчені мають право на здобуття
відповідно до законодавства наукових
ступенів доктора філософії і доктора наук та
присвоєння
вчених
звань
старшого
дослідника, доцента і професора.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

філософії і наукового ступеня кандидата
наук»;
-126- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.
(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
Абзац перший пункту 1 статті 28
викласти в такій редакції:
«1. Вчені мають право на здобуття
освітньо-наукового ступеня доктора філософії
і наукового ступеня кандидата наук, доктора
наук та присвоєння вчених звань старшого
дослідника, доцента і професора».
-127- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

70
71

друге речення абзацу другого замінити
двома реченнями такого змісту:
«Присудження
освітньо-наукового
ступеня доктора філософії, присвоєння
вчених звань здійснюється відповідно до
Закону України «Про вищу освіту».
Присудження наукового ступеня доктора наук
здійснюється відповідно до цього Закону.»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

в абзаці першому слова «наукового
ступеня доктора філософії і» замінити
словами «наукового (освітнього) ступеня
доктора філософії і наукового ступеня»;
-128- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Відхилено

1. Вчені мають право на здобуття освітньонаукового ступеня доктора філософії і
наукового ступеня кандидата наук, доктора
наук та присвоєння вчених звань старшого
дослідника, доцента і професора.
-129- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакційно

Абзац другий викласти в такій редакції:
-130- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Враховано частково

Присудження наукового та освітньонаукового ступенів та присвоєння вчених
звань є державним визнанням рівня
кваліфікації вченого. Присудження освітньонаукового ступеня доктора філософії,
присвоєння вченого звання здійснюється
відповідно до Закону України «Про вищу
освіту». Присудження наукового ступеня
доктора наук здійснюється відповідно до
цього Закону.
-131- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакційно

Присудження наукових ступенів та
присвоєння вчених звань є державним
визнанням рівня кваліфікації вченого.
Присудження наукового ступеня доктора
філософії,
присвоєння
вчених
звань
здійснюється відповідно до Закону України
"Про вищу освіту». Присудження наукового
ступеня доктора наук здійснюється відповідно
до цього Закону";
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Присудження наукових ступенів та
присвоєння вчених звань є державним
визнанням рівня професійної кваліфікації
вченого. Присудження ступеня доктора
філософії, присвоєння вченого звання
здійснюється відповідно до Закону України
«Про вищу освіту». Присудження наукового
ступеня доктора наук здійснюється відповідно
до цього Закону»;
72

абзац четвертий викласти в такій редакції:

73

«Дисертації осіб, які здобувають ступінь
доктора філософії та ступінь доктора наук, а
також автореферати та відгуки опонентів
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах
відповідних наукових установ (закладів вищої
освіти) згідно із законодавством.»;

-132- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Відхилено

виключити
-133- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Враховано частково

Абзац четвертий пункту 1 статті 28
викласти в такій редакції:
«Дисертації осіб, які здобувають ступінь
доктора філософії, та дисертації (монографії,
у разі захисту дисертації, що подається до
захисту у вигляді опублікованої монографії)
осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а
також
інші
передбачені
чинним
законодавством дані (автореферати, відгуки
опонентів, дані про наукові досягнення
здобувача
наукового
ступеню
тощо)
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах
відповідних наукових установ (закладів вищої
освіти) згідно із законодавством.».
-134- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Враховано частково

"Дисертації (або наукові доповіді - у разі
захисту наукових досягнень, опублікованих у
вигляді монографії або сукупності статей у
вітчизняних
та/або
міжнародних
рецензованих фахових виданнях) осіб, які
здобувають ступінь доктора наук, а також
інші передбачені законодавством відомості
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах
відповідних наукових установ або закладів
вищої освіти згідно із законодавством";

Абзац восьмий і дев'ятий підпункту 2
пункту 1 розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
"5. Інформація про утворені разові
спеціалізовані ради, дату, час та місце
проведення атестації подаються в електронній
формі до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти і
оприлюднюються на його офіційному вебсайті, а також на офіційних сайтах
центрального органу виконавчої влади, що
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

забезпечує формування та реалізує державну
політику у сферах освіти і науки та офіційних
сайтах відповідних закладів вищої освіти
(наукових
установ)
відповідно
до
законодавства"
"Заклади вищої освіти (наукові установи)
забезпечують онлайн - трансляцію атестації
здобувачів ступеня доктора філософії
(доктора мистецтв) в режимі реального часу
на своєму офіційному сайті.".
-135- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано частково

«Дисертації осіб, які здобувають ступінь
доктора наук, а також відгуки опонентів
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах
відповідних наукових установ (закладів вищої
освіти) згідно із законодавством.»;
-136- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Дисертації осіб, які здобувають ступінь
доктора філософії та ступінь доктора наук, а
також автореферати та відгуки опонентів
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах
відповідних наукових установ (закладів вищої
освіти) відповідно до законодавства.
74
75

4) доповнити Закон статтею 281 такого
змісту:
«Стаття
281. Присудження
наукового
ступеня доктора наук

4) доповнити статтею 281 такого змісту:
-137- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.
(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
статтю 281 викласти в наступній редакції:
«Стаття 281. Присудження наукового
ступеня кандидата наук, доктора наук
Кандидат наук – це науковий ступінь, що
здобувається особою на основі ступеня
магістра
(спеціаліста)
за
науковою
спеціальністю, та передбачає набуття високих
компетентностей у галузі розроблення і
впровадження методології дослідницької
роботи, проведення оригінальних досліджень,
отримання
наукових
результатів,
які
забезпечують нові науково обґрунтовані

Враховано частково

"Стаття 281. Присудження
ступеня доктора наук

наукового
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

результати
проведених
здобувачем
досліджень, які розв’язують конкретне
наукове завдання, що має істотне значення
для певної галузі науки та опубліковані у
наукових виданнях.
Доктор наук – це науковий ступінь, що
здобувається особою на основі ступеня
доктора філософії (кандидата наук) за
науковою спеціальністю, та 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 у наукових виданнях.
Документом про науковий ступінь є
диплом кандидата наук, доктора наук.
У дипломі кандидата наук, доктора наук
зазначається
інформація
про
наукову
спеціальність та галузь науки, назву закладу
вищої освіти (наукової установи) у
спеціалізованій вченій раді якої захищено
наукові досягнення.
Присудження
наукового
ступеня
кандидата наук, доктора наук здійснюється
спеціалізованою вченою радою закладу вищої
освіти чи наукової установи.
Присудження
наукового
ступеня
кандидата наук здійснюється спеціалізованою
вченою радою закладу вищої освіти чи
наукової установи на підставі публічного
захисту дисертації вимоги до яких
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти і науки.
Присудження наукового ступеня доктора
наук здійснюється спеціалізованою вченою
радою закладу вищої освіти чи наукової
установи на підставі публічного захисту
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дисертації у вигляді підготовленого рукопису,
або опублікованої монографії, або за
сукупністю наукових праць, вимоги до яких
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти і науки.
До захисту допускаються дисертації у
вигляді підготовленого рукопису, або
опублікованої монографії, або за сукупністю
наукових праць, виконані здобувачем
наукового ступеня самостійно. Виявлення в
поданій до захисту дисертації або у наукових
публікаціях, зарахованих за темою дисертації,
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації, є підставою для відмови у
присудженні наукового ступеня кандидата
наук, доктора наук.
Якщо у захищеній дисертації, виявлено
академічний плагіат, науковий консультант
позбавляється права участі у підготовці
здобувачів
доктора
філософії
та
консультуванні здобувачів наукового ступеня
доктора наук, опоненти, які надали позитивні
висновки, та голова спеціалізованої вченої
ради позбавляються права брати участь в
атестації кадрів вищої кваліфікації, строком
на два роки, а заклад вищої освіти (наукова
установа) позбавляється права створювати
спеціалізовану
вчену
за
відповідною
науковою спеціальністю строком на один рік.
Скасування рішення спеціалізованої
вченої ради про присудження наукового
ступеня кандидата наук, доктора наук у разі
встановлення факту академічного плагіату
Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та
може бути оскаржене відповідно до
законодавства».
-138- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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76

77

Доктор наук – це науковий ступінь, що
здобувається особою на основі ступеня
доктора філософії (кандидата наук) за
науковою спеціальністю, та 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 у наукових виданнях.

Пропозиції та поправки до проекту

«Стаття 281. Присудження наукового
ступеня кандидата наук, доктора наук
-139- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Кандидат наук – це науковий ступінь,
що здобувається особою за науковою
спеціальністю, та 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 у наукових виданнях.
-140- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)
Доктор наук – це науковий ступінь, що
здобувається особою на основі ступеня
доктора філософії (кандидата наук) за
науковою спеціальністю, та 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 у наукових виданнях.
-141- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

1. Доктор наук – це науковий ступінь, що
здобувається особою на основі ступеня
доктора філософії (кандидата наук) за
науковою спеціальністю та передбачає
набуття найвищих компетентностей у галузі
розроблення і впровадження методології
дослідницької
роботи,
проведення
оригінальних
досліджень,
отримання
наукових результатів, що забезпечують
розв’язання важливої теоретичної або
прикладної
проблеми,
мають
загальнонаціональне або світове значення та
опубліковані у наукових виданнях.

Враховано редакційно

Доктор наук – це науковий ступінь, що
здобувається особою на основі ступеня
доктора філософії (кандидата наук), та
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
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Документом про науковий ступінь є
диплом доктора наук.

Пропозиції та поправки до проекту

загальнонаціональне або світове значення та
опубліковані у наукових виданнях.
-142- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)
Документом про науковий ступінь є
диплом доктора наук.
-143- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
Документами про науковий ступінь є
диплом доктора наук та диплом доктора
філософії.
-144- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Документом про науковий ступінь є
диплом кандидата наук, доктора наук.
-145- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

79

У дипломі доктора наук зазначається
інформація про наукову спеціальність та
галузь науки, назву закладу вищої освіти
(наукової установи) у спеціалізованій вченій
раді якої захищено наукові досягнення.

Висновки, обґрунтування

Відхилено
Технічна помилка,
норма тотожна першому
читанню
Враховано частково

2. Документами про науковий ступінь є
дипломи доктора філософії, кандидата наук,
доктора наук.

Враховано частково

Враховано частково

Документом про науковий ступінь є
диплом кандидата наук, доктора наук.
-146- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Враховано частково

У дипломі доктора наук зазначається
інформація про наукову спеціальність та
галузь науки, назву наукової установи
(закладу вищої освіти) у спеціалізованій
вченій раді якої захищено наукові досягнення.
-147- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано частково

У дипломі доктора наук зазначається
інформація про здобутий особою науковий
ступінь, галузь знань, спеціальність, (галузі
знань, спеціальності – для міждисциплінарних
робіт), назву закладу вищої освіти (наукової
установи) у спеціалізованій вченій раді якої
захищено дисертацію. Вимоги до дипломів
докторів філософії визначаються Законом
України «Про вищу освіту».
-148- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
У дипломі кандидата наук, доктора наук
зазначається
інформація
про
наукову
спеціальність та галузь науки, назву закладу
вищої освіти (наукової установи) у

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У дипломах кандидата наук, доктора наук
зазначається інформація про здобутий особою
науковий ступінь, галузь науки, спеціальність,
назву наукової установи чи закладу вищої
освіти у спеціалізованій вченій раді яких
захищено дисертацію. Вимоги до диплома
доктора філософії визначаються Законом
України "Про вищу освіту".

Враховано частково

42

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

спеціалізованій вченій раді якої захищено
наукові досягнення.
-149- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

80

81

82

Присудження наукового ступеня доктора
наук здійснюється спеціалізованою вченою
радою закладу вищої освіти чи наукової
установи на підставі публічного захисту
дисертації у вигляді підготовленого рукопису,
або опублікованої монографії, або за
сукупністю наукових праць, вимоги до яких
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти і науки.

У дипломі кандидата наук, доктора наук
зазначається
інформація
про
наукову
спеціальність та галузь науки, назву закладу
вищої освіти (наукової установи) у
спеціалізованій вченій раді якої захищено
наукові досягнення.
-150- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Присудження
наукового
ступеня
кандидата наук, доктора наук здійснюється
спеціалізованою вченою радою закладу
вищої освіти чи наукової установи.
-151- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Присудження
наукового
ступеня
кандидата
наук
здійснюється
спеціалізованою вченою радою закладу
вищої освіти чи наукової установи на
підставі публічного захисту дисертації
вимоги
до
яких
затверджуються
центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної
політики у сфері освіти і науки.
-152- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)
Присудження наукового ступеня доктора
наук здійснюється спеціалізованою вченою
радою наукової установи чи закладу вищої
освіти на підставі публічного захисту
дисертації у вигляді підготовленого рукопису,
або опублікованої монографії, або за
сукупністю наукових праць, вимоги до яких
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти і науки.
-153- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
Присудження наукового ступеня доктора
наук здійснюється спеціалізованою вченою

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Відхилено

Відхилено

Враховано частково

Враховано частково

3. Присудження наукового ступеня
доктора наук здійснюється утвореною
відповідно до законодавства спеціалізованою
вченою радою на підставі публічного захисту
дисертації (або наукової доповіді - у разі
захисту наукових досягнень, опублікованих у
вигляді монографії або сукупності статей у
вітчизняних
та/або
міжнародних
рецензованих фахових виданнях), вимоги до
якої затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти і науки.
4. Наукові установи, заклади вищої освіти
забезпечують трансляцію захисту дисертацій
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До захисту допускаються дисертації у
вигляді підготовленого рукопису, або
опублікованої монографії, або за сукупністю
наукових праць, виконані здобувачем
наукового ступеня самостійно. Виявлення в
поданій до захисту дисертації або у наукових
публікаціях, зарахованих за темою дисертації,
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації, є підставою для відмови у
присудженні наукового ступеня доктора наук.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

радою закладу вищої освіти чи наукової
установи на підставі публічного захисту
дисертації, яка може бути представлена у
вигляді
підготовленого
рукопису,
опублікованої монографії, або сукупності
наукових праць.
-154- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Враховано частково

Присудження
наукового
ступеня
кандидата наук, доктора наук здійснюється
спеціалізованою вченою радою закладу вищої
освіти чи наукової установи.Присудження
наукового ступеня доктора наук здійснюється
спеціалізованою вченою радою наукової
установи чи закладу вищої освіти на
підставі публічного захисту дисертації у
вигляді підготовленого рукопису, або
опублікованої монографії, або за сукупністю
наукових
праць,
вимоги
до
яких
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти і науки.
-155- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

В абзаці сьомому підпункту 4) пункту 2
розділу
І
законопроекту
слова
"академічного плагіату, фабрикації чи
фальсифікації"
замінити
словами
""порушень академічної доброчесності".
-156- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Відхилено

До захисту допускаються дисертації у
вигляді підготовленого рукопису, або
опублікованої монографії, або за сукупністю
наукових праць, виконані здобувачем
наукового ступеня самостійно. Виявлення в
поданій до захисту дисертації або у наукових
публікаціях, зарахованих за темою дисертації,
порушення академічної доброчесності є
підставою для відмови у присудженні
наукового ступеня доктора наук.
-157- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здобувачів наукового ступеня доктора наук у
режимі реального часу на своїх офіційних вебсайтах.

5. До захисту наукового ступеня доктора
наук допускаються дисертації у вигляді
підготовленого рукопису або наукові доповіді
у разі захисту наукових досягнень,
опублікованих у вигляді монографії або
сукупності статей, виконані здобувачем
наукового ступеня самостійно. Встановлення
відповідно до законодавства в поданих до
захисту дисертації або наукових публікаціях
фактів академічного плагіату, фабрикації чи
фальсифікації є підставою для відмови у
присудженні наукового ступеня доктора наук.
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Виявлення в поданій до захисту дисертації
або у наукових публікаціях, зарахованих за
темою дисертації, академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації більше 20
відсотків є підставою для відмови у
присудженні наукового ступеня доктора наук.
-158- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
Дисертація має засвідчувати досягнення
здобувачем
визначених
цією
статтею
кваліфікаційних вимог та відображати його
особистий внесок у вирішення наукової
проблеми. Виявлення в поданій до захисту
дисертації або у наукових публікаціях,
зарахованих
за
темою
дисертації,
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації, є підставою для відмови у
присудженні наукового ступеня доктора наук.
-159- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
До захисту допускаються дисертації у
вигляді підготовленого рукопису, або
опублікованої монографії, або за сукупністю
наукових праць, виконані здобувачем
наукового ступеня самостійно. Виявлення в
поданій до захисту дисертації або у наукових
публікаціях, зарахованих за темою дисертації,
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації, є підставою для відмови у
присудженні наукового ступеня кандидата
наук, доктора наук.
-160- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Слова "академічного плагіату, фабрикації
чи фальсифікації" замінити словами "фактів
порушення академічної доброчесності"
-161- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано частково

Відхилено

Враховано частково

До захисту допускаються дисертації у
вигляді підготовленого рукопису, або
опублікованої монографії, або за сукупністю
наукових праць, виконані здобувачем
наукового ступеня самостійно. Виявлення в
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84

Редакція, прийнята в першому читанні

Якщо у захищеній дисертації, виявлено
академічний плагіат, науковий консультант
позбавляється права участі у підготовці
здобувачів
доктора
філософії
та
консультуванні здобувачів наукового ступеня
доктора наук, опоненти, які надали позитивні
висновки, та голова спеціалізованої вченої
ради позбавляються права брати участь в
атестації кадрів вищої кваліфікації, строком
на два роки, а заклад вищої освіти (наукова
установа) позбавляється права створювати
спеціалізовану
вчену
за
відповідною
науковою спеціальністю строком на один рік.

Пропозиції та поправки до проекту

поданій до захисту дисертації або у наукових
публікаціях, зарахованих за темою дисертації,
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації, є підставою для відмови у
присудженні наукового ступеня кандидата
наук, доктора наук.
-162- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Висновки, обґрунтування

Враховано

281

у частині 6 статті
проекту, після слів
"спеціалізовану вчену" додати слово "раду"
-163- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Відхилено

Якщо у захищеній дисертації, виявлено
порушення
академічної
доброчесності,
науковий консультант позбавляється права
участі у підготовці здобувачів доктора
філософії та консультуванні здобувачів
наукового ступеня доктора наук, опоненти,
які надали позитивні висновки, та голова
спеціалізованої вченої ради позбавляються
права брати участь в атестації кадрів вищої
кваліфікації, строком на два роки, а наукова
установа (заклад вищої освіти) позбавляється
права створювати спеціалізовану вчену за
відповідною науковою спеціальністю строком
на один рік.
-164- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Якщо у захищеній докторській
дисертації
або
публікаціях,
які
представлялися до захисту, встановлено
відповідно
до
законодавства
факти
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації,
науковий
консультант
позбавляється права участі у підготовці та/або
атестації
здобувачів
ступеня
доктора
філософії та консультуванні та/або атестації
здобувачів ступеня доктора наук строком на
два роки, голова спеціалізованої вченої ради,
в якій відбувся захист цієї дисертації, та
опоненти, які надали позитивні висновки на
неї, позбавляються права участі в атестації
кадрів вищої кваліфікації строком на два роки,
а наукова установа чи заклад вищої освіти
позбавляється
права
утворювати
спеціалізовану вчену раду за відповідною
науковою спеціальністю строком на один рік.

1. Абзац восьмий підпункту 4 пункту 2
Розділу І законопроекту (щодо доповнення
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» статтею 281) викласти у
такій редакції:
«Якщо у захищеній дисертації, виявлено
академічний
плагіат,
фабрикації
чи
фальсифікації,
науковий
керівник
(консультант) позбавляється права участі у
підготовці та/або атестації здобувачів доктора
філософії та консультуванні, участі у
підготовці та/або атестації здобувачів
наукового ступеня доктора наук, опоненти,
які надали позитивні висновки, та голова і
члени
спеціалізованої
вченої
ради
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Пропозиції та поправки до проекту

позбавляються права брати участь в атестації
кадрів вищої кваліфікації, строком на два
роки, а заклад вищої освіти (наукова установа)
позбавляється
права
створювати
спеціалізовану
вчену
за
відповідною
науковою спеціальністю строком на один
рік.».
Обґрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
передбачити при виявленні в захищеній
дисертації доктора наук академічного
плагіату, фабрикації чи фальсифікації, такі ж
негативні наслідки для наукових керівників
(консультантів),
голови
та
членів
спеціалізованої вченої ради, які передбачені
даним законопроектом при виявленні
академічного
плагіату,
фабрикації
чи
фальсифікації в захищених дисертаціях
доктора філософії чи у захищеному творчому
проекті доктора мистецтва.
Мова
про
позбавлення
наукового
керівника (консультанта) права участі у
підготовці та/або атестації здобувачів доктора
філософії та права участі в консультуванні,
підготовці та/або атестації здобувачів
наукового ступеня доктора наук, а також про
позбавлення голови і членів спеціалізованої
вченої ради права брати участь в атестації
кадрів вищої кваліфікації, строком на два
роки.
З
нез’ясованих
причин
авторами
законопроекту не передбачається жодних
негативних наслідків за наявність у
захищених дисертаціях докторів наук
фабрикації чи фальсифікації.
-165- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Якщо у захищеній дисертації, виявлено
академічний плагіат або у наукових
публікаціях, зарахованих за темою дисертації
виявлено академічний плагіат, фабрикацію
та/або фальсифікацію науковий консультант
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Висновки, обґрунтування

позбавляється права участі у підготовці
здобувачів
доктора
філософії
та
консультуванні здобувачів наукового ступеня
доктора наук, особи, які надали позитивні
офіційні висновки, та голова спеціалізованої
вченої ради позбавляються права брати участь
в атестації кадрів вищої кваліфікації, строком
на два роки, а заклад вищої освіти (наукова
установа) позбавляється права створювати
спеціалізовані
вчені
за
відповідною
спеціальністю строком на один рік.
-166- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова "спеціалізовану вчену" замінити
словами "спеціалізовану вчену раду"
-167- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Слова "виявлено академічний плагіат"
замінити словами "виявлені факти порушення
академічної доброчесності"
-168- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Враховано частково

Якщо у захищеній дисертації, виявлено
академічний плагіат, науковий консультант
позбавляється права участі у підготовці
здобувачів
доктора
філософії
та
консультуванні здобувачів наукового ступеня
доктора наук, опоненти, які надали позитивні
висновки, та голова спеціалізованої вченої
ради позбавляються права брати участь в
атестації кадрів вищої кваліфікації, строком
на два роки, а наукова установа (заклад
вищої
освіти)
позбавляється
права
створювати
спеціалізовану
вчену
за
відповідною науковою спеціальністю строком
на один рік.
-169- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину шосту статті 281 Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»
після слів «позбавляється права створювати
спеціалізовану вчену» доповнити словом
«раду»;
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85

Скасування
рішення
спеціалізованої
вченої ради про присудження наукового
ступеня доктора наук у разі встановлення,
зокрема
факту
академічного
плагіату
Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та
може бути оскаржене відповідно до
законодавства.»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-170- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Враховано частково

Скасування
рішення
спеціалізованої
вченої ради про присудження наукового
ступеня кандидата наук, доктора наук у разі
встановлення факту порушення академічної
доброчесності Національним агентством із
забезпечення
якості
вищої
освіти
здійснюється у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, та може бути
оскаржене відповідно до законодавства.
Дисертації осіб, які здобувають ступінь
доктора наук, а також відгуки та рецензії на
них, оприлюднюються на офіційних вебсайтах відповідних наукових установ
(закладів вищої освіти) відповідно до
законодавства.
Наукові установи (заклади вищої освіти)
забезпечують онлайн – трансляцію захисту
дисертацій здобувачів наукового ступеня
доктора наук в режимі реального часу на
своєму офіційному сайті.
-171- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Враховано частково

Скасування
рішення
спеціалізованої
вченої ради про присудження наукового
ступеня доктора наук у разі встановлення
фактів академічного плагіату, фальсифікації
та/або фабрикації здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та
може бути оскаржене відповідно до
законодавства.»;
-172- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано редакційно

у частині 7 статті 281 проекту, слово
"зокрема" - виключити
-173- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. Скасування рішення спеціалізованої
вченої ради про присудження наукового
ступеня кандидата наук, доктора наук у разі
встановлення відповідно до законодавства
фактів академічного плагіату, фабрикації чи
фальсифікації Національним агентством із
забезпечення
якості
вищої
освіти
здійснюється у порядку, затвердженому
Кабінетом Міністрів України, та може бути
оскаржено відповідно до законодавства";

2. В абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 2
Розділу І законопроекту (щодо доповнення
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» статтею 281) після слова
«плагіату» доповнити словами «фабрикації чи
фальсифікації».
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Обґрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
передбачити для наукових консультантів,
голови та членів спеціалізованої вченої ради
та вищих навчальних закладів негативні
наслідки за наявність у захищених
дисертаціях докторів наук фабрикації чи
фальсифікації.
Адже, в редакції, прийнятій за основу, з
нез’ясованих причин для вказаних суб’єктів
авторами законопроекту не передбачається
жодних негативних наслідків за фабрикації чи
фальсифікації в дисертаціях доктора наук, хоч
це і передбачено у випадку захищених
дисертації доктора філософії і доктора
мистецтва.
-174- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
Скасування
рішення
спеціалізованої
вченої ради про присудження наукового
ступеня доктора наук у разі встановлення,
зокрема
факту академічного плагіату,
фабрикації чи фальсифікації закладом вищої
освіти (науковою установою), спеціалізована
рада якого прийняла відповідне рішення, або
Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та
може бути оскаржене відповідно до
законодавства.»;
-175- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
Скасування
рішення
спеціалізованої
вченої ради про присудження наукового
ступеня кандидата наук, доктора наук у разі
встановлення факту академічного плагіату
Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, та
може бути оскаржене відповідно до
законодавства.
-176- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано частково

Відхилено
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Слова "академічного плагіату" замінити
словами
"порушення
академічної
доброчесності"
-177- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

5. Дисертації осіб, які здобувають
ступінь доктора наук, а також відгуки та
рецензії на них, оприлюднюються на
офіційних веб-сайтах відповідних наукових
установ (закладів вищої освіти) відповідно
до законодавства.
Наукові установи (заклади вищої освіти)
забезпечують онлайн – трансляцію захисту
дисертацій здобувачів наукового ступеня
доктора наук в режимі реального часу на
своєму офіційному сайті.
86

5) у частині першій статті 42

5) у статті 42:

87

пункт 18 викласти в такій редакції:

пункт 18 викласти в такій редакції:

88

«18) встановлює вимоги до рівнів наукової
кваліфікації осіб, які здобувають науковий
ступінь доктора наук, розробляє порядок
присудження та позбавлення наукового
ступеня доктора наук та подає його на
затвердження Кабінету Міністрів України;»;

-178- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.
(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
пункт 18 статті 42 викласти в такій
редакції:
«18) встановлює вимоги до рівнів наукової
кваліфікації осіб, які здобувають науковий
ступінь кандидата наук, доктора наук,
розробляє
порядок
присудження
та
позбавлення наукового ступеня доктора наук
та подає його на затвердження Кабінету
Міністрів України».
-179- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
абзац третій підпункту 5 пункту 2 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції: «18)
розробляє
порядок
присудження
та
позбавлення наукового ступеня доктора наук
та подає його на затвердження Кабінету
Міністрів України;»
-180- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Враховано частково

"18) розробляє порядок присудження та
позбавлення наукового ступеня доктора наук
та подає його на затвердження до Кабінету
Міністрів України";

Враховано

Враховано
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Пропозиції та поправки до проекту

Абзац третій підпункту 5 пункту 2 розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«18) розробляє порядок присудження та
позбавлення наукового ступеня доктора наук
та подає його на затвердження Кабінету
Міністрів України;»
-181- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

89

90

доповнити частину пунктами 19 – 24
такого змісту:
«19) формує та затверджує Перелік
наукових
спеціальностей,
за
яким
здійснюється підготовка докторів наук;

«18) розробляє порядок присудження та
позбавлення наукового ступеня доктора наук
та подає його на затвердження Кабінету
Міністрів України;»;
-182- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
«18) встановлює вимоги до рівнів наукової
кваліфікації осіб, які здобувають науковий
ступінь кандидата наук, доктора наук,
розробляє
порядок
присудження
та
позбавлення наукового ступеня доктора наук
та подає його на затвердження Кабінету
Міністрів України;»;
-183- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
доповнити частину пунктами 19 – 22
такого змісту:
-184- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.
(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
пункт 19 статті 42 викласти в такій
редакції:
«19) формує та затверджує Перелік
наукових
спеціальностей,
за
яким
здійснюється підготовка кандидатів наук,
докторів наук;»
-185- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
абзац п’ятий підпункту 5 пункту 2 розділу
І законопроекту виключити.
-186- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Враховано частково

доповнити пунктами 19 – 24 такого змісту:

Враховано частково

"19) формує та затверджує перелік
наукових спеціальностей за галузями науки,
відповідно до яких присуджуються наукові
ступені кандидата наук і доктора наук;

Відхилено

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 5 пункту 2 розділу
І законопроекту виключити.
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-187- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-188- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
«19) формує та затверджує Перелік
наукових
спеціальностей,
за
яким
здійснюється підготовка кандидатів наук,
докторів наук;
-189- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

91

20) затверджує Порядок формування
Переліку наукових фахових видань України;

Враховано частково

Враховано частково

19) формує та затверджує Перелік
наукових
спеціальностей,
за
яким
здійснюється підготовка кандидатів наук,
Перелік
наукових
спеціальностей
за
галузями науки, відповідно до якого
здійснюється
підготовка
здобувачів
наукового ступеня доктора наук;
-190- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

абзац шостий підпункту 5 пункту 2 розділу
І законопроекту виключити.
-191- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 5 пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-192- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Відхилено

20) затверджує порядок формування
переліку наукових фахових видань України;

виключити
92

21) розробляє та затверджує положення
про спеціалізовану вчену раду з присудження
наукового ступеня доктора наук, утворює
спеціалізовані вчені ради та контролює їх
діяльність;

-193- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Враховано

21) розробляє та затверджує положення
про спеціалізовану вчену раду з присудження
наукового ступеня доктора наук, утворює
відповідні спеціалізовані вчені ради та
контролює їх діяльність;
-194- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

21) розробляє та затверджує положення
про спеціалізовану вчену раду з присудження
наукового ступеня доктора наук, утворює
відповідні спеціалізовані вчені ради та
контролює їхню діяльність;

абзац сьомий підпункту 5 пункту 2 розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«21) розробляє та затверджує положення про
спеціалізовану вчену раду з присудження
наукового ступеня доктора наук, погоджує
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22) затверджує (скасовує) рішення
спеціалізованих
вчених
рад
щодо
присудження наукового ступеня доктора
наук, розглядає питання про позбавлення
наукового ступеня, оформлює та видає
відповідні дипломи доктора наук;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

утворення спеціалізованих вчених рад та
контролює їх діяльність;»
-195- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Абзац сьомий підпункту 5 пункту 2 розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«21) розробляє та затверджує положення
про спеціалізовану вчену раду з присудження
наукового ступеня доктора наук, погоджує
утворення спеціалізованих вчених рад та
контролює їх діяльність;.
-196- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакційно

19) розробляє та затверджує положення
про спеціалізовану вчену раду з присудження
наукового ступеня доктора наук, утворює
спеціалізовані вчені ради з присудження
наукового ступеня доктора наук та контролює
їх діяльність;
-197- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Враховано

21) розробляє та затверджує положення
про спеціалізовану вчену раду з присудження
наукового ступеня доктора наук, утворює
відповідні спеціалізовані вчені ради та
контролює їх діяльність
-198- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Враховано

21) розробляє та затверджує положення
про спеціалізовану вчену раду з присудження
наукового ступеня доктора наук, утворює
відповідні спеціалізовані вчені ради та
контролює їх діяльність;
-199- Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)

Враховано частково

22) затверджує (скасовує) рішення
спеціалізованих
вчених
рад
щодо
присудження наукового ступеня доктора
наук, розглядає питання про позбавлення
наукового ступеня доктора наук, оформлює та
видає відповідні дипломи доктора наук;
-200- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

22) затверджує та скасовує рішення
спеціалізованих вчених рад про присудження
наукового ступеня кандидата наук, доктора
наук, розглядає питання про позбавлення
наукового ступеня, оформлює та видає
дипломи кандидата наук, доктора наук;

Враховано
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Висновки, обґрунтування

(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
пункт 22 статті 42 викласти в такій
редакції:
«22) затверджує (скасовує) рішення
спеціалізованих
вчених
рад
щодо
присудження наукового ступеня кандидата
наук, доктора наук, розглядає питання про
позбавлення наукового ступеня, оформлює та
видає відповідні дипломи кандидата наук,
доктора наук;»
-201- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

абзац восьмий підпункту 5 пункту 2
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції: «22) оформлює та видає відповідні
дипломи доктора наук на підставі рішень
спеціалізованих вчених рад;»
-202- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 5 пункту 2
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції.
«22) оформлює та видає відповідні
дипломи доктора наук на підставі рішень
спеціалізованих вчених рад;.
-203- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 5 пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
-204- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакційно

20) затверджує (скасовує) рішення
спеціалізованих
вчених
рад
щодо
присудження наукових ступенів доктора наук
та кандидата наук, приймає рішення про
позбавлення відповідних наукових ступенів,
оформлює та видає відповідні дипломи про
присудження наукових ступенів доктора наук
та кандидата наук;
-205- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
22) затверджує (скасовує) рішення
спеціалізованих
вчених
рад
щодо

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
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23) затверджує форму диплома доктора
наук;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

присудження наукового ступеня кандидата
наук, доктора наук, розглядає питання про
позбавлення наукового ступеня, оформлює та
видає відповідні дипломи кандидата наук,
доктора наук;
-206- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223)

Враховано частково

22) затверджує (скасовує) рішення
спеціалізованих
вчених
рад
щодо
присудження наукового ступеня доктора
наук, розглядає питання про позбавлення
наукового ступеня доктора наук, оформлює
та видає відповідні дипломи доктора наук;
-207- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Пункт 22 частини першої статті 42 Закону
України «Про наукову і науковотехнічну
діяльність» слова та знаки «(скасовує)»
замінити словами «та, у випадках визначених
законом, скасовує»
-208- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388), Н.д.
Ватрас В. А. (р.к. №70), Н.д. Калаур І. Р.
(р.к. №427), Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Гришина Ю. М. (р.к. №428)
пункт 23 статті 42 викласти в такій
редакції:
«23) затверджує форму диплома кандидата
наук, доктора наук;».
-209- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

23) затверджує форму диплома кандидата
наук, доктора наук;

Відхилено

виключити.
-210- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
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24)
здійснює
інші
передбачені законом.».

повноваження,

21) затверджує форму диплома доктора
наук;
-211- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319)
23) затверджує форму диплома кандидата
наук, доктора наук;
-212- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
22)
здійснює
інші
передбачені законом.».

повноваження,

Відхилено

Враховано

Відхилено

24)
здійснює
інші
передбачені законом".

повноваження,
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96

3. Внести зміни до Закону України «Про
освіту» (Відомості Верховної Ради України,
2017 р., №№ 38-39, ст. 380, 2020 р., № 24,
ст.170):
1) у пункті 8 частини першої статті 1 слово
«докторанти,» виключити;
2) абзац чотирнадцятий частини другої
статті 10 виключити;
3) частину одинадцяту статті 18 після слів
«обов’язковість якої передбачена законом,»
доповнити словами «з підготовки в
інтернатурі»;

97
98
99

100
101

4) в абзаці шостому частини другої статті
21 слова «та доктора наук» виключити;
5) у частині пятій статті 42

Пропозиції та поправки до проекту

-213- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Слова "Внести зміни до Закону України"
замінити словами "У Законі України"

-214- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Відхилено

3) частину одинадцяту статті 18 викласти у
такій редакції: «Заклади освіти, що провадять
освітню діяльність за освітніми програмами,
що передбачають присудження професійної
кваліфікації з професій (видів професійної
діяльності), для яких запроваджене додаткове
регулювання, або, які відповідно до законів, є
обов’язковими
освітніми
програмами
професійного розвитку працівників таких
професій (видів професійної діяльності)
мають отримати ліцензію на відповідну
діяльність»;
-215- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Народні депутати України - члени
Комітету:
«5) у частині п’ятій статті 42:
в абзаці другому слова «наукового
ступеня»
замінити
словами
«ступеня
освітньо-наукового чи освітньо-творчого
рівня»;
в абзаці третьому слова «наукового
(освітньо-творчого)
ступеня»
замінити

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. У Законі України "Про освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 38-39, ст. 380; 2020 р., № 24, ст. 170, № 31,
ст. 226):
1) у пункті 8 частини першої статті 1 слова
"докторанти, інші" замінити словом "інші";
2) абзац чотирнадцятий частини другої
статті 10 виключити;
3) абзац перший частини одинадцятої
статті 18 після слів "обов’язковість якої
передбачена законом" доповнити словами "з
підготовки в інтернатурі";

4) в абзаці шостому частини другої статті
21 слова "та доктора наук" виключити;
5) у частині п'ятій статті 42:
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словами «ступеня освітньо-наукового чи
освітньо-творчого рівня».
102

103

104

105
106

в абзаці другому слова «наукового
ступеня» замінити словами «наукового
(освітньо-наукового,
освітньо-творчого)
ступеня»;
в абзаці третьому слова «(освітньотворчого)» замінити словами «(освітньонаукового, освітньо-творчого)».
4. Внести зміни до Закону України «Про
фахову передвищу освіту» (Відомості
Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст.
119):
1) абзац четвертий частини другої статті 18
викласти у такій редакції:
«У разі ліцензування освітньої діяльності у
сфері фахової передвищої освіти вперше,
запровадження
освітньої
діяльності
з
підготовки іноземних громадян та осіб без
громадянства або освітньої діяльності зі
спеціальності, з якої передбачено проведення
єдиного державного кваліфікаційного іспиту в
порядку, встановленому цим Законом,
проводиться виїзна ліцензійна експертиза.
Для
проведення
виїзної
ліцензійної
експертизи центральний орган виконавчої
влади у сфері освіти і науки утворює
експертну комісію у разі встановлення
відсутності підстав для відмови у видачі
ліцензії під час розгляду документів і заяви
про отримання ліцензії. У разі відмови у
видачі ліцензії здобувач ліцензії (ліцензіат)
може подати нову заяву про отримання
ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття
відповідного
рішення
про
відмову.».

в абзаці другому слова "наукового
ступеня" замінити словами "ступеня освітньонаукового чи освітньо-творчого рівня";

-216- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Слова "Внести зміни до Закону України"
замінити словами "У Законі України"

-217- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано частково

«У разі ліцензування освітньої діяльності у
сфері фахової передвищої освіти вперше,
запровадження
освітньої
діяльності
з
підготовки іноземних громадян та осіб без
громадянства або освітньої діяльності зі
спеціальності, з якої передбачено проведення
єдиного державного кваліфікаційного іспиту
за відсутності підстав для залишення заяви без
розгляду проводиться виїзна ліцензійна
експертиза в порядку, встановленому цим
Законом. Для проведення виїзної ліцензійної
експертизи центральний орган виконавчої
влади у сфері освіти і науки утворює
експертну комісію. У разі відмови у видачі
ліцензії здобувач ліцензії (ліцензіат) може
подати нову заяву про отримання ліцензії не
раніше ніж через три місяці з дати прийняття
відповідного рішення про відмову.».
-218- Н.д. Стефанчук М. О. (р.к. №388)

Враховано редакційно

«У разі ліцензування освітньої діяльності
у сфері фахової передвищої освіти вперше,
запровадження
освітньої
діяльності
з
підготовки іноземних громадян та осіб без

в абзаці третьому слова "наукового
(освітньо-творчого)
ступеня"
замінити
словами "ступеня освітньо-наукового чи
освітньо-творчого рівня".
4. Абзац четвертий частини другої статті
18 Закону України "Про фахову передвищу
освіту" (Відомості Верховної Ради України,
2019 р., № 30, ст. 119; 2020 р. № 31, ст. 226)
викласти в такій редакції:
"У разі ліцензування освітньої діяльності у
сфері фахової передвищої освіти вперше,
запровадження
освітньої
діяльності
з
підготовки іноземних громадян та осіб без
громадянства або освітньої діяльності із
спеціальності, з якої передбачено проведення
єдиного державного кваліфікаційного іспиту
в порядку,
встановленому цим Законом,
проводиться виїзна ліцензійна експертиза.
Для
проведення
виїзної
ліцензійної
експертизи центральний орган виконавчої
влади у сфері освіти і науки утворює
експертну комісію, якщо немає підстав для
відмови у видачі/розширенні ліцензії за
результатами розгляду документів і заяви про
отримання/розширення ліцензії. У разі
відмови
у
видачі/розширенні
ліцензії
здобувач ліцензії (ліцензіат) може подати
нову заяву про отримання/розширення
ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття
відповідного
рішення
про
відмову".
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громадянства або освітньої діяльності зі
спеціальності, з якої передбачено проведення
єдиного державного кваліфікаційного іспиту в
порядку,
встановленому цим Законом,
проводиться виїзна ліцензійна експертиза.
Для
проведення виїзної ліцензійної
експертизи центральний орган виконавчої
влади у
сфері освіти і науки утворює
експертну комісію у разі встановлення
відсутності підстав для відмови у видачі
ліцензії під час розгляду документів і заяви
про отримання (розширення) ліцензії. У разі
відмови у видачі ліцензії здобувач ліцензії
(ліцензіат) може подати нову заяву про
отримання (розширення) ліцензії не раніше
ніж через три місяці з дати прийняття
відповідного рішення про відмову.».
107
108

ІІ. Прикінцеві положення
1. Установити, що цей Закон набирає
чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

ІІ. Прикінцеві положення
-219- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Народні депутати України - члени
Комітету:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
абзаців третього та четвертого підпункту 2
пункту 1 розділу І цього Закону, які
набирають чинності з 1 вересня 2021 року".
-220- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
абзаців третього та четвертого підпункту 2
пункту 1 розділу І цього Закону, які
набирають чинності з 1 вересня 2021 року.

Враховано частково

Викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування".
109

2. Кабінету Міністрів України протягом
шести місяців з дня набрання чинності цим
Законом:

2. Кабінету Міністрів України протягом
шести місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
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110

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері освіти і науки, своїх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
В.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ

111

112
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привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері освіти і науки, своїх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
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