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ПРОЦЕДУРА  
публічного захисту у  разових спеціалізованих вчених радах у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого  
 
 

 Процедура спрямована на врегулювання питань щодо проведення 
публічного захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у 
разових спеціалізованих вчених радах у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого (далі – Університет) на виконання          
п.п. 27-30 Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 
рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 
установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 (далі – 
Порядок). 
 

1. Публічний захист дисертації здобувачем проводиться на засіданні 
разової спеціалізованої вченої ради (далі – разова рада), яке вважається 
правомочним за умови участі в ньому повного складу разової ради.  

Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в 
якій зобов’язані взяти участь здобувач, голова та члени разової ради.  

 
2. Члени разової ради та/або здобувач можуть брати участь у 

засіданні разової ради за допомогою засобів відеозв’язку в режимі реального 
часу. Університет забезпечує можливість використання засобів відеозв’язку, 
зокрема особами з інвалідністю. 
 У разі відсутності кворуму для проведення засідання разова рада 
приймає рішення про перенесення дати проведення захисту дисертації, 
призначаючи іншу дату не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж чотири 
тижні від попередньої дати. 

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про зміну дати 
проведення захисту дисертації інформація про дату, час і місце проведення 
захисту дисертації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету та 
вноситься до інформаційної системи.  



 
3. Університет забезпечує трансляцію захисту дисертації в режимі 

реального часу на своєму офіційному веб-сайті, а також відеозапис трансляції 
захисту дисертації з урахуванням вимог законодавства з питань державної 
таємниці та службової інформації.  

 
4. Засідання разової ради відкривається її головою відповідно до 

раніше визначених та оприлюднених на офіційному веб-сайті Університету 
дати, часу і місця і проводиться державною мовою у такому порядку: 

 
4.1. Голова ради інформує її членів про наявність кворуму згідно з 

даними реєстраційної картки та про присутність здобувача на засіданні. 
 

4.2. За пропозицією голови ради приймається регламент засідання. 
При цьому, як правило, для доповіді здобувача та виступів членів ради 
надається до 20 хвилин, а для відповідей здобувача на зауваження – до 10 
хвилин. 

 
4.3. Голова ради доповідає про подані здобувачем документи, їх 

відповідність встановленим вимогам. 
 
4.4. Голова ради інформує її членів про визначену здобувачем мову, 

якою він буде викладати основні положення дисертації та відповідати на 
запитання; 

 
4.5.  Здобувач доповідає основні положення дисертації та відповідає 

на запитання, подані в усній чи письмовій формі членами разової ради та 
іншими присутніми  на захисті. 

 
4.6. Для оголошення рецензії на дисертацію голова ради надає слово 

рецензентам (у алфавітному  порядку). 
 
4.7. Після виступу кожного рецензента здобувачеві надають слово для 

відповіді на зауваження.  
 
4.8. Після кожної відповіді здобувача на зауваження рецензента, 

головуючий надає слово рецензенту щодо оцінки отриманих відповідей на 
його зауваження.  

 
4.9. Для оголошення відгуку на дисертацію голова ради надає слово 

для виступу опонентам (у алфавітному порядку).  . 
 
4.10. Після виступу кожного опонента здобувачеві надають слово для 

відповіді на зауваження.  



 
4.11. Після кожної відповіді здобувача на зауваження опонента, 

головуючий надає слово опоненту щодо оцінки отриманих відповідей на його 
зауваження.  

 
4.12. У разі надходження до Університету звернень інших осіб з 

оцінкою дисертації голова ради озвучує їх під час її публічного захисту та 
пропонує кожному члену ради надати оцінку озвучених звернень. В результаті 
розгляду приймається відповідне рішення щодо врахування чи неврахування 
при прийнятті рішення щодо присудження здобувачеві ступеня доктора 
філософії. 

Якщо в озвучених зверненнях містяться зауваження, голова ради надає 
слово здобувачу для відповіді на них. 

Такі звернення беруться до розгляду у разі їх надходження не пізніше 
ніж за три робочих дні до дня захисту дисертації.  
  

4.13  Голова ради надає прикінцеве слово здобувачу.  
 

4.14  Якщо здобувач до початку голосування щодо присудження ступеня 
доктора філософії за письмовою заявою на ім’я голови разової ради прийняв 
рішення про зняття дисертації із захисту, то разова рада знімає з розгляду 
дисертацію відповідно до п. 30 Порядку. 

 
4.15 Після завершення дискусії кожен член разової ради відкрито 

висловлює свою позицію, яка сформувалася у нього за  результатами відкритої 
наукової дискусії під час захисту дисертації, та вносить пропозицію про 
прийняття рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії або за 
відмову у присудженні ступеня доктора філософії.  

 
4.16 Голова ради пропонує провести відкрите голосування шляхом 

підняття рук і проводить таке голосування.  
 
4.17  Рішення про присудження здобувачеві ступеня доктора філософії 

приймається у разі, якщо його підтримали не менше ніж чотири члени разової 
ради, а рішення  про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, якщо 
його підтримали два чи більше членів разової ради.  

 
4.18 Якщо разова рада виявила факти академічного плагіату, 

фабрикації чи фальсифікації у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких 
висвітлені основні наукові результати дисертації, у такому разі разова рада 
приймає рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії без 
права повторного подання дисертації до захисту.  

 
4.19 Голова ради оголошує рішення разової ради про присудження або 



про відмову у присудженні здобувачеві ступеня доктора філософії з 
відповідної галузі науки та за відповідною спеціальністю.  

 
4.20 Рішення підписується головою разової ради та скріплюється 

відбитком печатки Університету, обов’язково зазначаються результати 
голосування членів разової ради. 
 

На цьому публічний захист дисертації вважається закінченим. 
 


