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Керівникам закладів вищої освіти 
та наукових установ

Про планування дисертацій

Відповідно до частини другої статті 36 Закону України «Про вищу 
освіту» вчена рада закладу вищої освіти, зокрема визначає стратегію і 
перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної 
діяльності закладу вищої освіти; визначає систему та затверджує процедури 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; затверджує освітні програми 
та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності; ухвалює 
основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

До виключної компетенції вченої (наукової, науково-технічної, 
технічної) ради наукової установи належать питання, зокрема щодо 
визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів 
наукової і науково-технічної діяльності; проведення наукової і науково- 
технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт; 
затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо- 
науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових 
керівників (консультантів), що передбачено частиною третьою статті 10 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

На засіданні Атестаційної колегії МОН 14 травня 2020 року 
розглядалися питання, у тому числі щодо затвердження рійіень 
спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів. Члени 
Атестаційної колегії звернули увагу на те, що спостерігається тенденція 
зниження наукового рівня дисертацій, формального підходу до наукового 
керування (консультування), імітації проведення наукових досліджень, 
стереотипності тем дисертацій, зниження рівня теоретичної та 
компетентнісної підготовки здобувачів наукових ступенів та загрозливого 
рівня порушення академічної доброчесності.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
№1/9-318 від 11.06.2020

7871842082

mailto:mon@mon.gov.ua


У рамках реформування сфери вищої освіти і науки, у тому числі на 
освітньо-науковому та науковому рівнях, МОН переглядає змістовне 
наповнення підготовки здобувачів ступенів доктора наук і доктора філософії.

З огляду на зазначене, наголошуємо під час розроблення освітньо- 
наукових і наукових програм, планування проведення наукових досліджень, 
результати яких можуть бути оформлені у вигляді дисертацій, затвердження 
тем дисертацій та призначення наукових керівників (консультантів) 
необхідно враховувати актуальність досліджень, «дисертабельність» обраної 
теми відповідно до рівня, що відповідає рівню доктора наук (доктора 
філософії), сучасний стан розвитку науки і техніки, а також здатність 
здобувана до продукування нових ідей та рівень його підготовки до 
проведення наукових досліджень відповідного рівня.

МОН сподівається на принциповість і вимогливість вчених (наукових, 
науково-технічних, технічних) рад закладів вищої освіти, наукових установ, 
відділів аспірантури і докторантури та суб’єктів внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти.
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