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1. Загальнi положення

1.1. Положення <Про атестацiю здобувачiв стугtеня доктора фiлосОфiТ У
Науково-дослiдному iнститутi iнтелектуальноТ власностi НАПрН УкраТни (налалi

- Положення) розроблене вiдповiдно до закону УкраТни <Про вИЩУ ocBiTY> ВiД

01.07.2014 p.Ns 1556-ХII; Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни пПро

затвердження Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора

фiлософii та доктора наук у закладах вищоi освiти (наукових установах)> вiд

2з.0З.20|6 р. J\Ъ 261; Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни кПро порядок

проведення експерименту з присудження ступеня доктора фiлософii> вiд

0б.0з.2019 р. }Ф 1,67; Наказу моН Украiни <Про затвердження вимог до

оформлення дисертацiТ> вiд I2.0I.20I7 р. JФ 40; Наказу моН УкраТни <Про

затвердження форм документiв атестацiйноi справи здобувача ступеня доктора

фiлософii> вiд 22.04.2о19 р. Jф 533; Листа МоН Украiни <Про oKpeMi питання

реалiзацii Порядку проведення експерименту з прI4судження ступеня доктора

фiлософii (PhD)) J\Ъ 1/9-492 вiд 31.07.2019 р.
1.2. Положення розроблено для оргriнiзацii процесу атестацiт здобувачiв

ступеня доктора фiлософii (надалi - Здобувачi) та забезпечення нzшежних умов
для ix захистiв у разових спецiалiзованих вчених радах Науково-дослiдного
iнститутУ iнтелектУальноi власностi НАПрН УкраТни (надалi - Iнститут).

1.з. дтестацiя Здобувача _ комплекс послiдовних експертних дiй щодо

оцiнкИ науковогО рiвнЯ дисертацii та наукових публiкацiй Здобувача,

встановлення рiвня набуття здобувачем теоретичних знань, yMiHb, навичок та

вiдповiдниХ компетеНтностеЙ для державного визнання рiвня науковоi

квалiфiкацii Здобувача шляхом присудження йому наукового ступеня (Щодаток

1)' 
1.4. Положенням встановлено вимоги до рiвня науковоТ кваЛiфiКаUiТ

ЗдобуваЧiв та процедуРи утворення р€IзоВих спецiалiзованих вчених рад (надалi -

разовi свр) в Iнститутi. Iнститут може утворювати разовi свР за

спецiальностями, за якими мае лiцензiю на проваджецня ocBiTHboi дiяльностi на

третъому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi освiти- tr

1.5. Здобуття ступеня доктора фiлософii передбачас набуття особою

теоретичних знань, yMiHb, навичок та iнших компетентностей, достатнiх для

продукуВаннЯ новиХ iдей, розв'язаНня комплексних проблем у галузi професiйноТ

таlабlо дослiдницъко-iнновацiйноi дiяльностi, оволодiння методологiею науковоi

та педагогiчноТ дiялъностi, а також гIроведення власного наукового дослiдження,

результати.якого мають наукову новизЕу, теоретичне та практичне значення.

1.б. На присудження ступеня доктора фiлософiт (phD) може претендувати

особа, яка успiшно виконаJIа вiдповiдну ocBiTHbo-Hayкoвy програмУ (надалi

оFш) та публiчно захистила HayKoBi досягнення у формi дисертацii.
1,7. Рiшення ради про присудження ступеня доктора фiлософii вступас в

силу з дати набрання чинностi
доктора фiлософii.

наказу директора Iнституту про видачу диплома

1.8.,Для органiзацiТ процесу
вiдповiдальний за атестацiю Здобувачiв.

атестацiТ здобувачiв призначасться



2. Учасники атестацiйного процесу

2.1. Здобувач
(ocBiTHbo-Здобувач - особа, яка навчаеться в Iнститутi на третьому (ocBiTHbo-

науковому) piBHi вищоi освiти для здобуття ступеня доктора фiлософiI з галузi
Iнститутi

знань Tal або спецiальностi.
Ступiнь доктора фiлософii здобувасться на ocHoBi ступеня магiстра

(спецiалiста). Здобувач повинен пiдготувати дисертацiю, опублiкувати ocHoBHi

HayKoBi результати у наукових публiкацiях, набути теоретичнi знаннЯ, УМiННя,
навички та вiдповiднi компетентностi.

OcHoBHi HayKoBi результати дисертацiТ повиннi бути висвiтленi не менше
нiж у трьох наукових публiкацiях, якi розкривають основний змiст дисертацii. Що

таких наукових публiкачiй зараховуються :

- не менше однiеi cTaTTi у перiодичних наукових виданнях iнших держав,
якi входять до Органiзацii економiчного спiвробiтgицтва та розвитку таlабо
Свропейсъкого Союзу, з наукового напряму, за яким пiдготовлено дисертацiю
Здобувача;.

- cTaTTi у наукових виданнях, включених до перелiку наукових фахових
видань Украiни (замiстъ однiсi cTaTTi може бути зараховано монографiЮ або

роздiл монографii, опублiкованоi у спiвавторствi).
Наукова публiкацiя у виданнi, вiднесеному до першого - третього квартилiв

(Q 1 - Q 3) вiдповiдно до класифiкацii SCImago Journal and Country Rank або

Journal Citation Reports, прирiвнюсться до двох публiкацiй, якi зараховуЮТЬся
вiдповiдно до абзацу першого цього пункту.

HayKoBi публiкацii зараховуються за темою дисертацiТ з дотриманням таких

умов: обцрунтування отриманих наукових результатiв вiдповiдно до мети cTaTTi

(поставленого завдання) та висновкiв; опублiкування статей у наукових фахових
виданшIх, якi на дату ix опублiкування BHeceHi до перелiку наукових фахових
видань УкраТни, затвердженого в установленому законодавством поряДкУ;

опублiкування статей у наукових перiодичних виланнях iнших дерЖаВ З

наукового напряму, за яким пiдготовлено дисертацiю здобувача, за УМоВи -,

повноти викладу матерiалiв дисертацii, що визначаеться радою; опублiкування не

бiлъше нiж однiеi cTaTTi в одному випуску (HoMepi) наукового видання.

За темою дисертацii не зараховуютъся HayKoBi публiкацii, в якИХ

повторюються HayKoBi резулътати, опублiкованi ранiше в iнших наУкоВИх
публiкацiях, що вже зарахованi за темою дисертацii.

2.2. Науковий керiвник
Науковий керiвник (керiвники) забезпечуе (забезпечують) н€IJIежне Та

своечасне виконання своТх обов'язкiв. Пiсля завершення Здобувачем вiдповiДНОТ

ОНП та заслуховування на вiддiлi, в якому проходить пiдготовкУ ЗдОбУВач,

результатiв виконання науковоТ складовоI онп, науковий керiвник (керiвники)

Здобувача готуе (готують) висновок з оцiнкою його роботи у процесi пiдготовки

дисертацii та виконання iндивiдуального плану науковоТ робОтИ Та

iндивiдуальногО навч€lJIьногО планУ (надалi - висновок наукового керiвника



(керiвникiв).
Якщо науковий керiвник (керiвники) вiдмовляеться (вiдмовляютьСЯ)

пiдготувати висновок, Здобувач зверта€ться з письмовою заявою до ВченоТ РаДИ
IнститутУ про надання висНовкУ вiддiлу, де здiйснювалася пiдготовка Здобувача.

Вчена рада Iнституту доручае вiдповiдному вiддiлу розглянути таку заяву. Вiддiл
протягом мiсяця з дня надходження заяви розглядае поданi Здобувачем

документи щодо завершення його пiдготовки i проводить засiдання, на якому

заслуховуеться наукова доповiдь Здобувача i шляхом вiдкритого голосування

простою бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi науково-педагогiчних
(наукових) працiвникiВ приймаетьсЯ рiшеннЯ прО надання/вiдмову в наданнi

такогО висновку. У такому разi висновок пiдписус завiдувач вiддiлу. Якщо
науковиЙ керiвник е завiдувачем вiддiлу, де здiйснюваJIася пiдготовка Здобувача,

висновок пiдписуе заступник завiдувача вiддiлу.
Висновок наукового керiвника (керiвникiв) або вiддiлу (у двох

примiрниках), видасться Здобувачев1.

2.3. Голова ради
Голова разовоi СВР - штатний науково-педагогiчний (науковиЙ) працiвНИК

Iнституту, який мае науковий ступiнь доктора наук i с компетентним вченим з

наукового напряму, За яким пiдготовлено дисертацiю Здобувача. Компетентнiсть
вченогО пiдтверДжуетьсЯ присудЖениМ йомУ науковиМ ступенеМ з вiдповiдноТ

галузi знань (науки) таlабо спецiальностi та/або науковими пУблiкаuiЯМИ З

науковоГо напряМУ, З? якиМ пiдготовЛено дисертацiЮ Здобувача. Голова разовоТ
свр забезпечус дотримання вимог законодавства пiд час функцiонування Ради.

Вчений, який пропоЕуетъся до складУ разовоi свР як голова повинен мати

не менше трьох наукових публiкацiй, опублiкованих за ocTaHHi п'ять poKiB, за
науковим напрямом, за яким пiдготовлено дисертацiю Здобувача, з яких не

менше однiсi публiкацii у виданнях, проiндексованих у базах даних Scopus таlабО

Web of Science Соrе Collection. До таких публiкачiй зараховуються монографiТ,

роздiли монографiй, cTaTTi у перiодичних наукових. виданнях, вклЮЧеНИХ ДО

перелiку наукових фахових видань Украiъи, затвердженого мон, або у 
",

перiодичних наукових виданнях iнших держав.
Один вчений може бути головою разовоТ СВР (членом разОвОi СВР) Не

бiльше восьми разiв протягом к€Lлендарного року. Голова та члени Ради мають

piBHi права пiд час захисту дисертацii Здобувачем.
ГоловоЮ РадИ не може бутИ призначено: наукового керiвника Здобувача;

директора Iнституту; спiвавтора наукових публiкачiй Здобувача; рецензента
монографii Здобувача; близьких осiб Здобувача.

2.4. Рецецзент
Рецензент - особа, яка с штатним пратIiвником Iнституту та мас науковий

ступiнъ i е компетентним вченим з наукового напряму, за яким пiдготовлено

дисертацiю Здобувача. Компетентнiсть вченого пiдтверлжуеться присудженим

йому науковим ступенем з вiдповiдноi галузi знань (науки) таlабо науковими

публiкаЧiяйИ з науковОго напряМу, з€} якиМ пiдготовлено дисертацiю Здобувача.



Вчений, який пропонуеться до складу разовоТ СВР як рецензент повинен
мати не меЕше трьох наукових публiкацiй, опублiкованих за ocTaHHi п'ять poKiB,

за науковим напрямом, за яким пiдготовлено дисертацiю Здобувача, З якИх Не

менше однiсТ публiкацii у виданнях, проiндексованих у базах даних Scopus таlабо
Web of Science Core Collection. До таких публiкацiй зараховуються монографiТ,

роздiли монографiй, cTaTTi у перiодичних наукових виданнях, включеНих до
перелiку наукових фахових видань Украiни, затвердженого МОН, абО У
перiодичних наукових виданнях iнших держав.

Один вчений може бути рецензентом (членом разовоТ СВР) не бiлЬШе

восьми разiв протягом каJIендарного року.
Рецензентом не може бути призначено близьких осiб Здобувача, його

наукового керiвника та спiвавтора будь-якоI науковоТ публiкацiТ.

2.5. Опонент
Опонент - особа, яка не е штатним працiвникоп4 Iнституту та мае науковий

ступiнь i е компетентним вченим з наукового напряму, за яким пiдготовлено

дисертацiю Здобувача. Компетентнiстъ вченого пiдтверлжуеться присУДЖениМ

йому науковим ступенем з вiдповiдноi галузi знань (науки) таlабо спецiальностi
таlабо науковими публiкацiями з наукового напряму, за яким пiдготовлено

дисертацiю Здобувача.
Вчений, який пропонуеться до складу разовоТ СВР як опонент, ПоВинеН

мати не менше трьох наукових публiкацiй, опублiкованих за ocTaHHi п'ять poKiB,

за науковим наrтрямом, за яким пiдготовлено дисертацiю Здобувача, З яКИХ не

менше однiсТ публiкацii у виданнях, проiндексованих у базах даних Scopus таlабо

Web of Science Соrе Collection. До таких публiкацiй зараховуються монографii,

роздiли монографiй, cTaTTi у перiодичних наукових виданнях, вкЛЮЧенИХ До

перелiку наукових фахових видань УкраТни, затвердженого МОН, абО У
перiодичних наукових виданнrIх iнших держав.

Один вчений може бути опонентом (членом разовоТ СВР) не бiльше ВосЬМи

разiв протягом кrLлендарного року.
опонентами можутъ бути iноземнi вченi з наукового напряму, за яким *,

пiдготовлено дисертацiю Здобувача.
опонентом не може бути призначено близъких осiб Здобувача, його

наукового керiвника та спiвавтора будь-якоI науковоТ публiкацiТ. ОпонентИ Не

можуть бути спiвробiтниками одного закладу вищоi освiти (науковоi УСтановИ).

2.6. Вiдповiдальний за атестацiю PhD
Вiдповiдальний за атестацiю PhD призначаеться наказом дирекТОра.

Вiдповiдалъний за атестацiю PhD зобов'язаний надавати квалiфiковану допоМоГУ
здобувачам, зокрема на нього покладасться виконання таких обов'язкiв:

2.6.1. Пiдготовка документiв та контролювання процесу проведення

попередньоi експертизи дисертацii Здобувача:
- опрацювання публiкацiй Здобувача та пропонованих реценЗенТlВ На

предмет вiдповiдностi вимогам мон (за результатами експертизи пу,блiкацiй

фЪхiвцями, науковоi бiблiотеки Iнституту, Що пiдтверджустБся вiдповiдною



довiдкою);_
: ]i.l][ij]

=r|iiзабезпечення перевiрки рукопису дисертачiт Здобувача на наявнiсть

uпuд.йi.rного плагiату вiдповiдно до <<положення про академiчну доброчеснiсть в

Науково-дослiднОму iнстиТутi iнтеЛекту€LпьНоi власностi НАПрН Украiни> ;

- форrування проекту витягу Вченоi Ради Iнституту з iнформацiею про

призначених рецензентiв, кандидаТури якиХ пропонуютьсЯ до складу разовоТ
свр, та вiддiлу, на фаховому ceMiHapi якого проводитиметься попередня

експертиза дисертацii;
- забезпечення дотримання cTpoKiB та

Положення процедури проведення
lrопередньоТ експертизи дисертацiТ;

- узгодЖеннЯ процедуРи провеДення фахового ceMiHapy для проведення

попередньоi експертизи дисертацiт iз завiдувачем профiльного за темоIо

дисертацii вiддiлу.
2.6.2. Пiдготовка документiв для утворення разрвоi СВР:
- консультування рецензентiв щодо оформлення висновку про наукову

новизну, теоретичне i практичне значеннrI результатiв дисертацii, його

погодження та поданнrI заступнику директора з науковоi роботи Iнституту для

затвердження;
- о11рацюваннrI публiкацiй голови разовоi свр та опонентiв на предмет

вiдповiдностi вимогам моН (за результатами експертизи публiкацiй фахiвцями
науковоi бiблiотеки IнститутУ, що пiдтверджуетъся вiдповiдною довiдкою);

- форrування проекту кJIопотання про
вiдповiдним обrрунтуванням та iнформуванням про

функцiонуваннrl ради, вiдомостей про атестацiю

фiлософiТ та персоналъний склад разовоi СВР.
2.6.З. Обов'язки секретаря разовоi СВР:
- перевiрка наявностi та оформлення документiв, якi Здобувач пода€ до

разовоТ СВР;
- форrування та надсилання до Мон Укратни клопотання про утворення

разовоi свр, повiдомлення про прийняття дисертацiт до розгляду, проскту,,

клопотання про внесення змiн до складу ради (за необхiдностi);
- своечасне розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Iнституту в роздiлi, в якому

мiститьсЯ iнформаЦiя прО дiяльнiсТь рад, iнформацiТ про прийняття дисертацiТ до

розгляду, анотацii дисертацii, висновку цро наукову новизну, теоретичне i

практичне значеннЯ результатiв дисертацiТ, вiдгукiв опонентiв та дисертацiТ,

iнформацii про дату проведення захисту дисертацii;
- забезпечення аудiофiксацii та вiдеофiксацii процедури захисту та iT

о11рилюднення на офiцiйному веб-сайтi Iнституту не пiзнiше наступного

робо"о.о дня з джи проведення засiдання. Зазначенi матерiали зберiгаються на

вiдгlовiдному веб-сайтi трьох мiсяцiв з дати набрання чинностi нак€вувiдгlовiдному веб-сайтt не менше трьох мlсяцlв з дати наOрання чиннuulr tli

директора про видачу Здобувачевi диплома доктора фiлософiТ;

формування супровiдних документiв для проведення засiдання СВР;

фахового

вiдповiдностi вимогам цьQго
ceMiHapy для проведення

утворення разовоТ СВР з

наявнiсть н€шежних умов для
здобувача ступеня доктора



3. Порядок проведецня попередньоi експертизи дисертацii
на здобуття ступеня доктора фiлософii

3.1. В Науково-дослiдному iнститутi iнтелектуальноТ власностi НАПРН
украiъи проводиться попередня експертиза дисертацiй Здобувачiв, якi проходять

пiдготовку в Iнститутi. За доруlенням МОН Украiни Iнститут може проВОДИТИ

попередню експертизу дисертацiй Здобувачiв, пiдготовка яких здiйснюваJIася в

iнших закладах вищоi освiти (наукових установах).
3.2. Для проведення попереднъоi експертизи Здобувач зверта€ться з

письмовою заявою на iм'я голови Вченоi Ради Iнституту щодо проведення

попередньот експертизи дисертацii та надання висновку про наукову новизну,

теоретичне та практичне значення результатiв дисертачiТ (Додаток 2). ПопеРеДНЯ

експертиза проводиться протягом двох мiсяцiв з дня надходження письмовот
заяви Здобувача, що подаетъся вiдповiдальному за атестацiю PhD, яКИй не

пiзнiше, нiж _за десять робочих днiв до запланованрго засiдання ВченоТ ради
Iнституту передас Ti вченому секретарю Iнституту. До заяви додаються:

- рiшення засiдання вiддiлу, у якому проходить пiдготовку ЗлобуваЧ, ПРО

виконання Hay11oBoi складовоi онп з вiдповiдноi спецiальностi, оформлене у
виглядi витягу з протоколу вiддiлу (Щодаток 3);

- висновок наукового керiвника/керiвникiв (або вiддiлу). Для ЗдобУВаЧiВ,

пiдготовка яких здiйснювалася в iнших звО (наукових установах), пiдпиС
(пiдписи) наукового керiвника (керiвникiв) засвiдчуються вiддiлом кадРiв

установи, де BiH е штатним працiвником);
- академiчна довiдка про виконання вiдповiдноi ОНП (надаСтЬСЯ

вiдповiдальним за ведення аспiрантури Iнституту (Щодаток 4);
_ подання керiвника I_{eHTpy розвиту та технологiй Iнституту (Щодаток 5) з

пропозицiями рецензентiв та вiддiлiв, запрошених на фаховий ceMiHap, на якому
здiйснюВатиметьсЯ попереднЯ експертиза дисертацiТ. У фаховому ceMiHapi

можуть брати участь фахiвцi iнших вiддiлiв Iнституту, iнших УсТанОВ Та

органiзацiй. ПропозицiТ щодо з€шучення iнших осiб до участi у фаховому ceMiHapi

погоджуються керiвником I]eHTpy правового забезпечення розвитку науки i

технологiй iз завiдувачем профiльного вiддiлу за темою дисертацiт. Присутнiсть
науково_педагогiчних працiвникiв на фаховому ceMiHapi засвiдчусться Тх

пiдписами у ресстрацiйнi картцi (,Щодаток 6);

- згоди передбачуваних рецензентiв на участь у роботi разОвОi СВР
(Щолаток 7);

- довiдки про HayKoBi публiкацii Здобувача, в яких висвiтлено ocHoBHi

HaykoBi результати дисертацii, та рецензентiв (за науковим напрямом, за яким
пiдготовлено дисертацiю Здобувача), вiдповiдно до вимог цього Положення.

3.3. Вчена рада IHcTLITyTy призначае двох рецензентiв, кандидатури яких

пропонуються до складу разовоi РdДИ, та визначае вiддiл, на фаховому ceMiHapi

якого проводитиметься попередня експертиза дисертацii.
3.4. Вчений секретар Iнституту протягом трьох робочих днiв надас

Здобувачевi витяг iз засiдання ВченоI Ради Iнституту про призначення двох

рецензентiв, кандидатури яких пропонуються до складу ради, та призначення



вiддiлу, на фахоВому ceMiHapi якого вiдбудеться попередня експертиза дисертацiТ.

З.5. Здобувач подае завiдувачу вiддiлу, де вiдбудеться фаховий ceMiHaP:

- дисертацiю (у двох примiрниках), оформлену вiдповiдно до накаЗУ МОН
Украiни вiд |2.о|.2017 p.J\b 40, у виглядi спецiально пiдготовленоТ

квалiфiкацiйноi науковоi працi на правах рукопису, яка виконуеться здобувачем

особистО i повинна мiститИ HayKoBi положення, HoBi науково обrрунтованi

теоретичнi. таlабо експериментальнi результати проведених здобувачем

дослiджень, що маютъ icToTHe значення для певнот галузi знань та
пiдтверджуються документами, якi засвiдчують проведення таких дослiджень, а

також свiдчити про особистий внесок здобувача в науку та характеризуватися

еднiстю змiсту;
- висновок наукового керiвника (керiвникiв) або вiддiлу;
- академiчну ловiдку про виконання вiдповiдноТ ОНП;
- витяг iз засiдання Вченоi ради Iнституту з iнформацiею lrро призначення

рецензентiв, кандидатури яких пропонуються до сцладу ради, та визначений

вiддiл, на фаховому ceMiHapi якого проводитиметься попередня експертиза

дисертацiТ.
з.6. Завiдувач профiльного за темою дисертацiт вiддiлу за участю

рецензентiв органiзовують та гIроводять фаховий ceMiHap для апробацii

д"..рruцii. Головуе на засiданнi завiдувач профiльного за темою дисертацii
вiддiлу.

3.7. Рецензенти, розглянУвши диСертацiЮ та HayKoBi публiкацiТ, у яких

висвiтленi ocHoBHi HayKoBi результати дисертацii, а також за результатамИ

фахового ceMiHapy готують висновок про наукову новизну, теоретичне та

практичне значення резулътатiв дисертацii (Щодаток 8).

Рецензенти забезпечують об'сктивнiсть пiдготовленого ними висновку. У
висновкУ, зокрема, з€вначасться iнформацiя про вiдповiднiсть дисертацii
встановленим вимогам, кiпькiсть наукових публiкацiй, повноту опублiкування

результатiв дисертацiт та особистий внесок здобувача до Bcix наукових

публiкаЦiй, опубЛiкованих iз спiвавторами та зарахованих за темою дисертацiТ.

У разi вiдмови (у письмовiй формi) Iнституiу провести попередню,.

експертизу та пiдгоryвати з€вначений висновок Здобувач мас право звернутися до
МОН для визначення под€шьшоi процедури захисту лисертачiI.

з.8. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

результатiв дисертацii (у двох примiрниках) видаються Здобувачевi разом iз

документами, визначеними п. 3.5 цього Порядку.
з.g. ПiслЯ видачi ЗдобуваЧевi виснОвку наукового керiвника (керiвникiв)

(або вiддiлу) та висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

результатiв дисеРтацii заборонЯеться вноситИ змiни до тексту дисертацiТ.

4. Утворення та функцiонування разових спецiалiзованих вчених рад

4.1. Разова СВР утворюеться iз спецiальностi, з якоi Iнститут мас лiцензiю

на провадженнЯ ocBiTHboi дiяльноСтi на третьомУ (ocBiTHbo- наукоВому) piBHi

вищоi освiти.



4.2. Якщо пiдготовка здобувача здiйснюваJIася вiдповiдно До УГОДИ МiЖ

Iнститутом та iноземними закJIадами вищоI освiти (науковими установами),

р€вова свР може утворюватиQя на базi одного iз зазначених суб'ектiв пiдготовки.

УтворенНя радИ на базi IнституТу здiйсНюеться вiдповiдно до цього Порядку.

Працiвник iноземного закладу вищоТ освiти, що був стороною зазначеноi угоди,
може бути рецензентом щодо дисертацii здобувача. На базi iноземного закладу

вищоi освiти (науковоi установи) рада утворюсться вiдповiдно до законодавства

iноземноi держави.
4.3. Разова свр - спецiалiзована вчена рада, яка утворю€ться мон з

правом прийняття до розгляду та проведення р€вового захисту дисертацiт особи,

яка здобувае ступiнь доктора фiлософii, для присудження Тй зазначеного ступеня.

4.4. Якщо Здобувач виконав онп, oKpeMi елементи якоi, KpiM заклаДУ

вищот освiти, забезпечуються i науковою установою, Рада може утворюватися в

одному iз зазначених суб'сктiв пiдготовки з можливим з€шученням до складу

Ради вченого, який е штатним працiвником iншоцр суб'скта пiдготовки, яК

рецензента з урахуванням вимог цього Порядку до квалiфiкацiI такого вченого.

4.5. Близькi особи директора для захисту дисертацiТ звертаються до iншого

ЗВО (науковоi установи) для yTBopeHHrI ради.
4.6. Разова СВР утворюеться у складi голови та членiв РадИ - ДВОХ

рецензентiв i двох опонентiв. У складi ради не менше трьох вчених повиннi мати

ступiнь доктора наук (голова ради, один з рецензентiв, один з огIонентiв). Вчений

може бути вкJIючений до складу Ради не ранiше нiж через п'ять pokiB пiсля

здобуття ступеня доктора фiлософii (кандидата наук)
голова Ради забезпечус дотримання вимог законодавства пlд час

функцiонуваннrl ради. Голова та члени ради мають piBHi права пiд час захисту

дисертацiт здобувачем, забезпечують високий piBeHb вимогливостi пiд час

розгляду дисертацiй, проведення захисту та прийняття радою обrрунтованих

рiшень. Один вчений може бути головою (членом) не бiльше восьми рад

"О"'Чr#;#1;"#*?J';ади не може взяти участi.у засiданнi ради, Iнститут

надсилае мон клопотання про змiну складу ради. мон протягом мiсяця з дати

надходження клопотання приймае рiшення про змiну складу ради, про що
видаеться вiдповiдний наказ.

4.7. оплата працi голови та членiв Ради i вiдшкодування витрат на

вiдрядження опонентiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства, Що реryлюе
оплату працi голови та членiв екзаменацiйнот koMicii зво та вiдшкодування
витрат на вiдрядження членiв екзаменацiйнот koMicii, призначених з iнших MicT.

4.8. .Щiяльнiсть р€вових СВР контролюс МОН.
4.9. Щля утворення разовоI свР Здобувач звертаеться з письмовою заявою

на iм'Я головИ Вченоi РадИ IнститутУ щодо утворення ради для проведення

захистУ дисертаЦii для присудження ступеня доктора фiлософii (Щодаток 9). Заява

подаеться вiдповiдальному за атестацiю phD, який не пiзнiттте, нiж за десять

робочих днiв до запланованого засiдання Вченоi Ради Iнституту передае 11

ВЧеНОМУ"*'#О?"Н;НI;I'""."овок 
наукового керiвника (керiвникiв) або



вiддiлу; академiчна довiдка про виконання вiдповiдноТ ОНП; висНоВОК ПрО

науковУ новизну, теоретичне та практичне значення результатiв дисертацiТ;
подання керiвника L{eHTpy правового забезпечення розвитку науки i технологiй з

пропозицiями щодо призначення голови р€вовоТ СВР та опонентiв (,ЩОЛатОК 10);

згоди передбачуваних голови та опонентiв на участь у роботi разовоi СВР.
4.10. Щля утворення разовоi СВР Iнституту подас МОН:
- персональний склад ради iз зазначенням прiзвища, iMeHi, по батЬКОВi,

мiсця основноi роботи та наукових публiкацiй (Додаток 1 1);

- клопотання про утворення Ради з вiдповiдним обгрунтуванням та
.l

1нФормуВанняМ про наяВнlстЬ наJIежнИх умоВ для функцiонування ради (Додаток

I2);
- копii дипломiв про HayKoBi ступенi, aTecTaTiB про вчене звання голоВи та

членiв Ради (завiряються вiддiлами кадрiв установ, де вони е штатними
працiвниками).

Проекти вищез€lзначених документiв та копii дипломiв i aTecTaTiB членiв

разовоi СВР готуе вiдповiдальний за атестацiю PhD.

5. Органiзацiя процедури розгляду та захисry дисертачii
у разовiй спецiалiзованiй вченiй ралi

5.1. Здобувач подае у разову СВР (вiдповiдальному за атестацiю PhD) TaKi

документи:
заяву щодо проведення його атестацii (Щодаток 1З);

- копiю гrершоТ сторiнки паспорта |ромадянина УкраТни або ПасПОРТНОГО

документа iноземця;
- копiю диплома магiстра (спецiалiста). У разi коли документ про ВИЩУ

ocBiTy видано iноземним ЗВО, додатково подасться копiя докУМента ПРО

визнаннrI iноземного документа цро вищу ocBiTy;
- копiю свiдоцтва про змiну iMeHi (за потреби);
* витяг з наказу про зарахування до аспiрантури (прикрiплення до

Iнституту), засвiдчений в установленому порядку (для ЗДобувачiв Iнституту витяг 
".

надае вiдповiдальний за ведення аспiрантури);
- академiчну довiдку про виконання вiдповiдноi ОНП;
- висновок наукового керiвника (керiвникiв) або вiддiлу у двох

примiрниках;
- висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

результатiв дисертацiТ у двох примiрниках;
- дисертацiю в друкованому (три гrримiрники) та електронному вигляДi;

- копii наукових публiкацiй, зарахованих за темою дисертаЦii, на якиХ

повиннi бути зzlзначенi вихiднi данi вiдповiдних видань. Копiт зазначених

публiкацiй засвiдчуються в установленому порядку.
Копii документiв паспорта, документа про вищу ocBiTy та свiдоцтва про

змiну iMeЁi надаються разом iз оригiналами, якi пiсля прийняття заяви

повертаються Здобувачевi. Копii зазначений документiв i наукових праць

Здобувача завiряе вiдповiдальний за атестацiю PhD.



5.3. У разi оформлення документiв iноземця або особи без громадянсТВа

повне iм'я та прiзвище наводятъся в тому порядку, в якому вони записанi в

паспортному документi iноземця.
5.4. Вiдповiдальниiа за атестацiю PhD перевiряе наявнiсть та оформленНя

документiв i наносить на заяву Здобувача вiдповiдну резолюцiю, проставляе свiй
пiдпис.

5.5. Голова рzIзовот свР приймае документи до розгЛЯДУ, наносить на заяву

здобувача вiдповiдну резолюцiю, проставляс дату ix прийняття та свiй пiдпис.

5.6. У тижневий строк пiсля прийняття документiв до розгляду У раЗОВУ

свР вiдповiдальним за атестацiю PhD на офiцiйному веб-сайтi IнститутУ В

роздiлi, в якому мiститъся iнформацiя про дiяльнiсть рад, розмiЩУЮТЬСЯ
iнформацiя про прийняття дисертацii до розгляду та анотацiя дисерТацiТ, а таКОЖ

надсилаеться МОН повiдомлення про прийняття дисертацiТ до розглядУ (ДодаТок

14), яке разом з iншими такими повiдомленнями, що надiйшли до МОН ПроТяГоМ

мiсяця, розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi Мff] третього робочого Дня
наступного мiсяця

5.7. Головою рulзовоi СВР дисертацiя та HayKoBi публiкацiТ, зарахованi за iT

темою, надаються для вивчення опонентам.
5.8. У мiсячний строк пiсля прийняття документiв до розгляду опоненти

подають головi разовоТ СВР пiдписанi ними вiдгуки.
5.9. У вiдгуку опонента визначаеться ступiнь актуальностi обранот теми,

обцрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй, сформульованих

у дисертацii, ik новизна, повнота викладу в наукових публiкацiях, зарахованих за

темою дисертацiI, вiдсутнiсть (наявнiстъ) порушення академiчноТ добрОчеСНОСТi.

5.10. У разi коли вiдгук не подано свосчасно або BiH не вiдповiдас
встановЛениМ вимогаМ, голова разовоi свР може повернути його опонентовi для

доопрацювання або замiнити опонента. У разi замiни оПонеНТа МОН
надсилаеться вмотивоване кJIопотання про внесення змiн до складу ради.

5.11. Пiсля надходження до разовоi СВР вiдгукiв опонентiв члени раДи У

робочому порядку rrогоджують дату проведення захисту дисертацiт, яка

призначасться не пiзнiше нiж у тритижневиЙ строк з дня одержання другого \

вiдгуку опонента головою Ради. Протягом трьох робочих днiв пiсля погодження

дати проведення захисту дисертацii наукова |ромадськiсть iнформуеТЬся ПРО ДаТУ

проведення захисту дисертацii.
5.I2. ВiдповiДальниЙ за атестацiю PhD не пiзнiше нiж за десять робочих

днiв до дати захисту дисертацii розмiщус в електронному вигляДi на офiцiйНОМУ

веб-сайтi Iнституту у роздiлi, в якому мiститься iнформацiя про дiяльнiСтЬ РаД,
примiрник дисертацii (iз забезпеченням вiдкритих форматiв текстових даних),
висновок...тро ."uyкoBy 

новизну, теоретичне та практичне значення резуЛьтатiВ

дисертацl1 та вlдгуки опонентlв.
5.13. Зазначенi матерiали зберiгаються у вiдкритому доступi на офiцiйному

веб-сайтi Iнституту протягом трьох мiсяцiв з дати набрання чинностi нак€ву

директора Iнституту про видачу Здобувачевi диплома доктора фiлософiТ. Ця
вимога не поширюютъся на дисертацii, що мiстять iнформацiю, вiднесену до



державноi тасмницi, або iнформацiю для службового користування.
5.I4. За бажанням Здобувача р€Iзова свР зобов'язана проводи,ги захист

дисертацii за наявностi негативного вiдгуку одного з опонентiв. Якщо негативнi

вiдгуки надiйшли вiд двох опонентiв, дисертацiя знiмаеться З РОЗГЛЯДУ, а

здобувачевi повертаються Bci поданi ним матерiали, kpiM його заяви та одного

примiрника дисертацii.
5.15. Про зняття дисертацii

протягом трьох робочих днiв.
з розгляду разова СВР повiдомляе МОН

5.16. Публiчний захист дисертацii проводиться на засiданнi разовоi Свр.
захист дисертацiт повинен мати характер вiдкритот науковоi дискусii, в якiй

зобов'язанi взяти участь голова та члени ради, а також за бажанням присутнi на

засiданнi. Пiд час захисту вiдповiдно до законодавства забезпечусться

аудiофiксацiя (запис фонограми) та вiдеофiксацiя. Запис (звукозапис, вiдеоЗаПИС)

такого засiдання ради оприлюднюсться на офiцiйному веб-сайтi Iнституту не

пiзнiше наступного робочого дня з дати проведення qдсiдання та зберiгаеться на

вiдповiдному веб-сайтi не менше тръох мiсяцiв з дати набрання чинностi наказом

Iнституту про видачу здобувачевi диплома дOктора фiлософiТ.
5. 17. у

теоретичних
ходi засiдання р€lзова СВР встановлюс piBeHb набуття Здобувачем
знань, yMiHb, навичок та iнших компетентностей, що д€Lло йому

таемне голосування щодо присудження Здобувачевi ступеня

разi участi в засiданнi одного з опонентiв з використанням
його голос зараховуеться за результатами вiдкритого

можливiСть одерЖати HoBi науковО обцрунтОванi теоретичнi або експериментальнi

результати проведених ним дослiджень та розв'язати конкретне наукове завдання

у вiдповiднiй галузi знань, та оволодiння здобувачем методологiсю науковоi та

педагогiчноi дiяльностi.
5.18.-засiдання разовоi свр вважаеться правомочним у разi участi у ньому

та голосуваннi повного складу Ради. У разi потреби один з опонентiв, який надав

позитивний вiдгук, може брати участь у засiданнi ради з використанням засобiв

вiдеозв'язку в режимi реаJIъного часу.
5.19. Засiдання рzlзовоi свр проводиться головою ради державною мовою

за такою процедурою:
- голова Ради iнформус if членiв згiдно з даними реестрацiйнот картки

присутносii членiв ради про правомочнiсть засiдання;
- голова Ради iнформуе iT членiв про погоджену зi Здобувачем мову, якою

BiH буде викладати ocHoBHi положення дисертацii та вiдповiдати на запитання, та

доповiдас про поданi Здобувачем документи, ix вiдповiднiсть встановленим

вимогам;
- Здобувач викладас ocHoBHi положення дисертацii та вiдповiдас на

запитання, поданi в уснiй чи писъмовiй формi;
- Здобувач вiдповiдас на зауваження, якi мiстяться у вiдгуках опонентiв та

зверненнях iнших осiб, що надiйшли до Iнституту у письмовому виглядi чи

електронною поштою;
- обговорюеться проскт рiшення Ради щодо присудження ступеня доктора

фiлософii;
- проводиться

доктора фiлософiТ (у
засобiв вiдеозв'язку



голосуванн.д);
- голова Ради оголошус результати голосування (рiшення вважасться

позитивним, якщо за нього проголосув€Lли не менш як чотири члени ради);
- голова РадИ оголошУе рiшеннЯ РадИ щодо присудження Здобувачевi

ступеня доктора фiлософii з вiдповiдноi галузi знань таlабо спеЦiаЛьнОСТi.

5.20. Здобувач мас право зняти дисертацiю iз захисту за письмовою заявою,

поданоЮ на засiданнi радИ до почаТку таемНого голОсування. У такому разi
здобувачевi повертаються документи, якi BiH подав до ради, kpiM заяви та одного

примiрника дисертацiТ.- -5.2| 
Якщо р€tзова свР встановила порушення академiчноТ доброчесностi в

дисертацii таlабО науковиХ публiкацiях, У яких висвiтленi ocHoBHi HayKoBi

результати дисертацii, заява про зняття дисертацii iз захисту не приймаеться. У
такому разi рада приймас рiшення про вiдмову у присудженнi ступеня доктора

фiлософii.
5.22. У разi прийняття р€lзовою СВР рiшення цро вiдмову у присудженН1

ступеня доктора фiлософiт yci виявленi радою протягом розгляду дисертацiт та

висловленi пiд час ii захисту недолiки, порушення та зауваження, що ст€Lпи

пiдставою для прийняття такого рiшення' зазначаються У рiшеннi Ради.
здобувачевi надаеться засвiдчена В установленому порядку копiя

зазначеного рiшення та повертаються поданi ним документи, kpiM заяви,

висновку наукового керiвника (керiвникiв) або вiддiлу, висновку про наукову

новизну, теоретичне та практичне значення результатiв дисертацii та ОДНОГО

примiрника дисертацii.
У такому разi МОН надсилаються разом iз супровiдним листом засвiДчеНi В

установленому порядку копii рiшення про вiдмову у присудженнi ступеня

доктора фiлооофii та стенограми фозшифрованоi фонограми) засiдаННЯ раДИ.
5.2з. Щисертацiя, за результатами захисту якот радою прийнято рiшення

про вiдмову у присудженнi ступеня доктора фiлософii, може бути подана до
захистУ повторнО пiслЯ доопрацЮвання не ранiше нiж через один piK з дня
прийняття такого рiшення.

5.24. ЩисертаЦii, щО мiстятЬ iнформацiю, вiднесену до державноi таемницi, ." ,

iнформацiю для службового користування, розглядаються з урахуванням
вимоГ законодавства з питанЬ державноТ таемницi та службовоТ iнформацii.

5.25.,Разова СВР оформлюс протягом 15 робочих днiв рiшення Про

присудження ступеня доктора фiлософii (у двох примiрниках).
5.26. Yci докУменти, що стосУютьсЯ розглядУ дисертацiТ та проведення i1

захисту в разовiй свр, формуються в перший примiрник атестацiйноi справи

здобувача, який зберiгаеться у вiдповiдального за ведення аспiрантури протягом

десятИ poKiB з датИ набраннЯ чинностi наказу Iнституту про видачу диплома

до*rорu фiлософii, а рiшення ради щодо присудження ступеня доктора фiлософii
та один примiрник дисертацii пiдлягають постiйному зберiганню.

5.27.,Щругий примiрник атестацiйноТ справи Здобувач&, Що надсиласться до
моН протягом мiсяця з дня захисту дисертацiТ, формусться з таких документiв,
перелiк яких с вичерпним:

- супровiдного листа на бланку Iнституту;



- копii першоi сторiнки паспорта громадянина УкраТни або паспорТнОГО

документа iноземця, засвiдченоi в установленому порядку;
- рiшенняради про присудженнrI ступеня доктора фiлософii;
- висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне Значення

результатiв дисертацiТ;
- вiдгукiв опонентiв;
_ копii диплома магiстра (спецiалiста), засвiдченоi в устаноВЛенОМУ

порядку. У разi коли документ про вищу ocBiTy видано iноземним закладом

вищоi освiти, додатково подаеться копiя документа про визнання iноземного

документа про вищу ocBiTy, засвiдчена в установленому порядку;
- копii свiдоцтва про змiну iMeHi (у разi потреби), засвiдченОТ В

установленому порядку;
- копii академiчноI довiдки про виконання здобувачем ОНП, засвiДченОi в

установленому порядку;
- копii _ документа про передачу електронногq примlрника дисертац1l До

!ержавноi науковот установи "украiъський iнститут науково-технiчнот
експертизи та iнформацii"' ;

- анотацii дисертацii державною мовою з наведенням науковИХ пУбЛiКаЦiЙ,

зарахованих за темою дисертацii;
- когriт реестрацiйноi картки присутностi членiв ради, засвiдченот в

установленому порядку;
- стенограми (розшифрованоi фонограми) засiдання ради, пiДПИСаНОТ

головою ради та скрiпленоi печаткою Iнституту.
Обкладинка атестацiйноi справи здобувача, супровiдний лист, рiшення

ради про присудження стуtIеня доктора фiлософiт та реестрацiйна картка

присутностi членiв ради оформлюються за формою, затвердженОЮ МОН (НаКаЗ

моН <ПрО затвердЖеннЯ фор' документiв атестацiйноТ справи здобувача
ступеня доктора фiлософiТ) J\Ъ 533 вiд 22.04.2019 р.) (Щодаток 15).

5.28. Щругий примiрник атестацiйноi справи Здобувача, оформлениЙ З

порушенням установлених вимог, МОН до розгляду не IIриймасться.

5.29. Дтестацiйна справа Здобувача, прийнята I\4OH до розгляду, Не МОже."

бути знята. з розгляду Здобувачем чи вiдкликана радою, в якiй здiйснювався

захист дисертацii.

б. Щотримання академiчноТ доброчесностi

б.1. Процедура перевiрки рукопису дисертацiТ Здобувача на наявнiсть

академiЧногО плагiатУ здiйснюеться вiдПовiдно до <<Положення про академiчну

доброчеснiсть в Науково-дослiдному iнститутi iнтелектуальноТ власнОстi НАПрН
Украiни>.

6.2. Якщо в дисертацii використано iдеТ або розробки, Що належатЬ

спiвавторам, разом з якими Здобувач мае спiлiнi HaykoBi публiкацii та документи
про проведення дисертацiйних дослiджень, Здобувач повинен вiдзначити такий

факт у дисертацii з обов'язковим зазначенням особистого внеску в TaKi публiкаuii
та документи.



6.3. Здобувач засвiдчус вJIасним пiдписом на титульнiй сторiнцi дисертацiТ,
що поданi до захисту EayKoBi досягнення с його власним напрацюванням i Bci
запозиченi iдеi, HayKoBi результати, цитати супроводжуються належними
посиланнями на ik aBTopiB та джерела опублiкування.

6.4. Виявлення р€Iзовою СВР порушення академiчноТ доброчесностi
(академiчного плагiату, самоплагiату, фабрикацii, фальсифiкацiТ) (надалi

академiчний плагiат) в дисертацiТ таlабо наукових публiкачiях, у яких висвiтленi
ocHoBHi HayKoBi результати дисертацii, е пiдставою для вiдмови у присудженнi
ступеня доктора фiлософii без права if повторного захисту.

б.5. Виявлення МОН академiчного плагiату у захищенiй дисертацiТ с

пiдставою для позбавлення на два роки наукового керiвника права уЧасТl У
пiдготовцi здобувачiв, позбавлення голови та членiв ради на два роки ПраВа

участi в атестацiТ здобувачiв.

7. Видання диплома доктора фiлософiТ

7.1. Вчена рада Iнституту пiсля набрання чинностi наказом МОН ГIро

затвердження рiшення ради про присудження ступеня доктора фiлософiТ приймае

рiшення про видачу диплома доктора фiлософii, яке затверджусться наказом

директора Iнституту та оприлюднюсться на офiцiйному веб-сайтi IнститУтУ.
7.2. Щокументом, який засвiдчуе присудження ступеня доктора фiлософii, е

диплом доктора фiлософiТ державного зр€}зка, що видаеться Iнститутом пiсля
затвердження атестацiйною колегiею МОН рiшення разовоi СВР.

7.3. Здобувачев, пiдготовка якого здiйснюваJIася вiдповiдно до угоди мiж
вiтчизняним та iноземним закладами вищоi освiти (науковими установами) та
якому присуджено ступiнь доктора фiлософii, видасться два дипломи доктора

фiлософiТ вiдповiдно до законодавства держав - cTopiH угоди.
7.4. Вiдшкодування витрат на виготовлення бланкiв диплома доктора

фiлософii здiйснюеться вiдповiдно до законодавства.
7.5. У разi втрати, знищення або пошкодження диплома доктора фiлософii

Iнститут видае його лублiкат з новим порядковим rioMepoM та iнформацiею,,
вiдповiдно до ранiше виданого диппома за рахунок коштiв особи, яка отримУе

дублiкат.
7.6. Щля видачi дублiката диплома до Iнституту подаються:
- заява особи про видачу дублiката диплома доктора фiлософiТ;
- довiдка органу внутрiшнiх справ про втрату диплома доктора фiлософiТ

(у разi наявностi);
- копiя першоi сторiнки паспорта громадянина Украiни або паспортного

документа iноземця;
_ копiя втраченого, знищеного або пошкодженого диплома ДокТОРа

фiлософii (у разi наявностi).
У разi змiни особою iMeHi диплом на новий не обмiнюсться.



8. Прикiнцевi положсення

ПоложеНня набуВае чиннОстi З моменту його затвердження на Вченiй радi
Iнституту.



Крок Змiст етагrу атестацiйного процесу Коментар

i Iрезентацiя результатiв
tабезпечував пiдготовку
raykoBtiT складовот онп

лисерташiйного дослiдження на засiданнi вiддiлу, який
Злобувача, оформлення рiшення про вllконання

]iдповiдrrо до
ндивiлl,ального llлан\1

lобо,r,и Здоб},llача

2 Подання на розгляд ВченоТ радI,r lнституту документiв щодо проведення
-tопередньоТ експертизrt дrrсертачiТ

3а l0 робочих лrliв.ilо
laciдlttll tя ВчеrrоТ ра,lи
[ нститvтч

J Прийняття рiшення Вченою радою Iнституту щодо визнаtlення провiдного
зiллiлу, в якому проходитиме фаховийr науковий ceMiHap, та призначення

rецензентiв

Bi,,trItlBiдlro до ви!lоl, цьOго
[lolttllltet tня

4 Проведення вiддiлом фахового ceMiHapy дJuI попередньоТ експертиЗи ДисерТацll.
Эформлення висновку [ро наукову новизну, теоретиtIне i практичне значення

)езультатi в дисертацiТ

Ilротягопt 2 ьriсяrtiв з да,r,и

прийняr,тя заяви Здобl,вача

5 Iодання на розгляд B,teHoT ра]и IHcl итуту документiв цодо утворення ра,}овоТ

;пецiал iзованоi B.leHoT ради

3а l0 робочlrих дttiв ло
засiданrtя 13ченоi ра,чи
I HcT1.1TvTv

6
1рийняття рiшення Вченою радою Iнстиryту щодо утворення разовбТ СВР ]iдповiдно ;llo I lолоittеlttlя

,7

lодання Iнститутом клопотання до МОН УкраТни пrодо уlр9р9цдl Рl]9д9i9ЕL
]iдповiдно до Положення

8 1риГ.lняття рiшення МОН YKpaTHtr щодо утворення разовоi СВР, оприлlодненtlя

зiдповiдного наказу на офirriйному веб-сайтi МОН
Iро,гяголt шliсяt{я з да,l,и

lадхо,1l)кеI ItIя к,лопотаI lня
li л Т нститчтv

9 lодання здобувачеNl документiв ло разовоТ СВР
.Ji-цповi,ltrtо до По.цоrкенrtя

10 Розплiщення на офiцit"lноN,tу веб-сайтi Iнституту iнфорплачiТ про приi:rняття

1исертацii до розгляду та анотацiТ дисертацiТ

, Iроr,ягоirл З ти;кttiв з дaтlt
Iода| II Iя Злоб1,1lачеrt

1oKуrlettTiB у разов\, CI]P

11 Надання головою ради дисертацiТ та наукових прачь Злобувача, зарахованt,Iх за

гемою дослiдження, для вивtIення опонентам
Вiдповi,цно до t[LotI)

по'ltоженltя

12 Подання опонентами вiдгукiв головi разовоТ СВР Про,гяl,оlt мiсяrtя вiд.цаги

IilДС1,1JIаННЯ ДИССР'ГаUii
эllонеI1,I,aM

lз Розмiщення на otPiuir'iHoMy веб_саirтi lнституту iнфорплашii про дату проведеI,1ня

]ахисту дllсертацii

Iро,t,ягомr 3 робочих лнiв
tiс,lя поt,одrкенIlя Jа,ги
|ровOдення захис1,),

1,4 Розмiцення на офiцiйному веб-сайтi Iнституту примiрника лисертачiТ. висновк),

про наукову новllзну. теоретичне i пракrичне знаllення резульlатiв:ttсерrашiТ.
вiлгукiв опонентiв

}а l() робочих дttiв до да,l,и

IaxLlcl,)

l5 1ублiчний захист дисертацiТ ] iлповi.ltно до ГIo,rtorttertt tя

16 lодання атестацiйноТ справи до МоН УкраТни Iро,t,яI,tlьt п,tiсяltя з jttlя

]a\llcl v дисср,r,ацii

1,7 ]озгляд МОН УкраТни докупlентiв Злобувача, проведення експертизи дисер,гашiТ

Ьормуванltя yзагальненого висновку

le бiльше r1 уriсяцiв

18 Розгляд Атестацiйною колегiею МОН УкраiЪи узагil]ьненого висновку та

}атвердження рiшення щодо [рисудження ступеня доктора фiлософiт

:Jiдповiдгtо до Itього
lItlлtrжсttltя

19

розмiщення на офiцiйному веб-сайтi наказу мон украiъи про затвердження

]iшення разовоТ СВР на цiдставi рiшення атестацiйноТ колегiТ МОН УкраТни

Вi,,tllовiдrrо ло цьог0
По.цо;кення

20 Прийняття рiшення Вченою радою Iнституту щодо видачl диплома доктора

фiлософiТ, яке затверджусться наказом директора
[]iдповiдно ,1о 

,га цl,оI о

Ilо,lоженttя

2| )прилюднеНня рiшеннЯ ВченоТ ради Iнстиryту прО видачу диплома доктора

Рiлософii на офiцiйному веб-сайтi
Вiдповiдно Jlo цього
пtlлсl;кення

lоdаmок I
Послiдовнiсть атестацii здобувачiв ступеня доктора фiлософii

у Науково_дослiдному iнстиryтi iнтелекryальноi власностi НАПрН УкраiЪи

Про пор"док про"едення експерIд\4енту з присуджен}ш ступеня доктора фiлософiТ : Постанова КМУ вiд

06.0З,2019 р,.IФ 167.



Головi ВченоТ ради
Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноТ власностi
НАПрН УкраТни

П р iзвtttt 1 е, i.vt' я, пс-l ба пl ьк ов i ас п i р а н пt а

прошу провести попередню експертизу моеI дисертацiйноi роботи на тему
)) на здобуття ступеня(:Б

доктора фiлософii з галузi знань за спецiальнiстю та надання

""""оЪ*У 
про науКову новИзну, теоРетичнq та пракТичне значення результатiв

дисертацii.
Роботу виконано у вiддiлi НЛI iнтелектуальноТ

власностi НАПрН Украiни.
Науковий керiвник (керiвники)
Робота до захисту подасться вперше.
Висновок наукового керiвника (керiвникiв)/вiддiлу та академiчна довiдка

про виконання ОНП додаються.

Заява

ШП аспiранта,.Щата

Поеоdжено:
Завiдувач вiддiлу, де здiйснюв€ulася пiдготовка Здобувача

ознайомленuй:
Вiдповiдалъний за атестацiю PhD

Пiдпис



Витяг з протоколу засiдання вцдiлу

ЛЪ _вц (_ц 20_р.

Присутнi

Всього;осiб,
з них науково-педагогiчнi працiвники

слухАлИ: Доповiдь аспiранта четвертого року пiдготовки за

результатами виконання науковоi складовоi ocBiTHbo-HaykoBoT програми за спецiапьнiстю
(га;lузь знань).
Тема дисертацiТ:

ВИСТУПИЛИ:
Науковий керiвник, який вiдзначив ocHoBHi HayKoBi здобутки аспiранта:

ЗавiдуваЧ вiддiлу, яклtй пiдтВердиВ актуальнiСть та наукОву новизну отриманих результатiв.

В обговореннi взяли участь:

УХВАЛИЛИ:
1, .Щисертачiйна робота(вказаmu ПIП аспiранmа)на mел4у << )с

завершеною науковою працею, в якiй розв'язано конкретне наукове завдання (конкреmuзуваmu

наукове завdання), що маС важливе значеннЯ для (вказаmu Zалузь наукu).

2. Результати дослiдження опублiковано у наукових працях загаJIьним обсягом, сереД

яких: (конкреmuзуваmu вidповidно dо вuмоz),

3. flисертацiя вiдповiдас вимогам наказу Мон Украiъи <<про затвердження вимог до

оформлення дисертацii) Jф 40 вiд 12.01,2017 р. та Порялку проведення експерименту з

присудження ступеня доктора фiлософii (Постанова КабмiнУ Украiни Jt 167 вiд 6.03.2019 р.).

4, З урахуванням науковоТ зрiлостi, професiйних якостей аспiранта (вказаmu ПIП
аспiранmа) tта ступеня виконання науковоi складовоi онП спецiальностi (вказаmu

Що вiдома членiв вiддiлу доведено, що за
завдання за темою дисертацii:.
OcHoBHi результати дослiдження TaKi:.

спецiальнiсmь) дисертацiя на тему ((

розгляду на фаховому ceMiHapi вiддiлу.

Завiдувач вiддiлу

Секретар

перiод навчання в аспiрантурi аспiрант виконав TaKi

) рекомендусться для подання до

(пidпuс)

(пidпuс)



АКАДЕМIЧНА ДОВIДКА ЛЬ

про викопання ocBiтH['o-HayкoBoi програми
дcademicalcertifi cateaboutthecompletionoftheStudyandResearchProgram

I. ЗДГДЛЪНД IНФОРМДЦIЯ ПРО АСПIРАНТД (ДД,ЮНКТД)/ЗДОБУВДЧД

GENERAL INFORMATION ABOUT А POSTGRADUATE

Прiзвиrце

Fаmilупаmе (s)

Iм'я та по батьковi

Givenname

.Щата народження/DаtеоfЬirth

Громадянство Л,{ationality/

ЗараховаНий (а) до аспiрантури/ад'Юнктури (прикрiплений (а) до закладу вищоТ освiти)

псlвне наliпленуВаlItiя закJlад\r Bt,trr(oi освiти (науковоТ }'cl,alIOI]ll)

дdmittedtopostgraduatestudy (affiliatedto а higlrereducationinstitution) at

tullnanleof'instrtutronoflrighercdtrcation (scienti ticinstittrtitln )

за галуззю знань.
ши(lр та tlазва

byFieldofstudy
codeandname

за спецlrlльнlстю

byProgramsubject

код та HiIзBa

Area
codeandname

наказ/оrdеr Nsвiд/dаtеd ( )20

Форма навчання
леrrна/вечiрня, заочна, IlptlKplt]JleHHя

Modeofstudy
titlI-tinrc/evening, раrt-tiпlееduсаtiоп. at1]l iation

TepMiH навчання з/Рreriodofeducationfrom ( )20

Iнститут/ф акультет

Institute/faculty

Вiддiл

Cathedra

OcBiTHbo-HayKoBa програма

StudyandRe sealchPro gram

паmе



Iндивiдуальний номер аспiранта (ад'юнttта)/злобувача в С.ЩЕБО/

Postgraduete's ID in USEDE

Ш. ОСВIТНЯ СКЛАДОВА/ЕDUСАТIОNАL coMpoNENT

Iндивiдуальний навчальний план затверджений вченою радою

паmеоflпstitutс/fЪсultуапd (оr) fullnanlcof'institutrorrofhighereducation

Протокол/Рrоtоkоl jtвiд/ dated к >l20

tlазва (lаку-пьтеr,у/iнстиryr,у та (або) повrtе наii:vенування заклад), BlltltoT OcBll,ll

Individualcurriculu

Назва дисцtrплiни (курсу)/ Coursetitle
Кiлькiсть кредитiв
€КТС/ Quantityof

ECTS credits

Форма
контролю/

Formofcontrol

PiK
навчання/

yearofstudy

Оцiнка за
шкалою ЗВО/

Sсоrеопthе lHE
l . обов'язковi нав.lальнi дисцlr плiни/оьl igatoryeducationalcouгses

1. 1. [исчиплiни загальноТ пiдготовки/Соursеsоfgепеrаlрrерага ion

1

кредитiв eKTC/of ECTS credits

1.2. ,Щисчиплiни професiйноi пiдготовки/Соursеsофrоfеssiоцаlрrераrаtiоп

1

кредитiв CKTC/of ECTS credits

l

Е, кредитiв CKTC/of ECTS credits

]агальна i крелитiв СКТС/ Total f, of
ECTS credits

Вид роботи/ Kindofwork кiлькiсть годин/
Quantityofhours

Форма
контролю/

Fоrmоfсопtrоl

PiK
навчання/

yearofstudy

оцiнка за
шкалою ЗВо/
Scoreonthe IHE

Педагогiчна практика/Реdаgоgiсаlрrасtiсе

1



ШI. НАУКОВА СКЛАДОВА/SСIЕNТIFIС COMPONENT

Iндивiдуальний план науковоi роботи затверджений вченою радою

Individualp,""" ;;;:;;Ж;;.Ж;;;";;;;;:;; 

( ayKtl Boi 1 c анов и )

NЬвiд/ dated <t

nameoflnstitute/thcultl,and (оr) 1ullnanreofiIlstitutionolhighercdLication (scientificinstitulionlПPOTOKOЛ/PrOtOkOl

>>l20

Тема

Titleofdisserlation

затверджена вченою радою 'ý

назва (lirк1,;lь,ге,г1,/iнстlrгlту та (або) повне llаrjNtснуваlIня зак-пад}, Bt,tuloi ocBiT1,l (ttavK,rttirl \ с IllI](ll]l|)

emiccouncil

Nsвiд/ dated <

nanreolltrstittttc/facultl,and (оr) ГullnarneoIinstitutionof}rrghereducaticlll (scicпriIicinstittrtiolrl ПPoTOKoл/Protokol

>>l20

реrfоrmапсе rtо fth eIn divid ч alplan ofs с i en tificw о rk

Кiлькiсть публiкацiй за темою дисертацii'Д{umЬеrофuЬliсаtiопsопthеtорiсоfthеdissеrtаtiоп:
BcI,oгo/total
з них вiдповiдають вимогам п. i 1 Порядку rrроведення експерименту з присудженНя

ступеня доктора фiлософii, затвердженого tIостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiД 6

березня 2019 року J\гч 167l
ofthemaccordwiththerequirementsof р. 1 1

oftheProcedureforconductinganexperimentontheawardingofthedegreeofPhilosophyDoctor,
approvedby
theDecreeoft heCabinetofMinistersoflJkrainedatedMarch 6, 20 1,9, No. 1 6 7

Гарант ocBiTHbo_HayкoBoi програмиЛеаdоfthеStudуапdRеsеаrсhРrоgrаm :

прiзвище, iм'я та по батьковi, посада

Familyname, Givenname (s), position

Керiвник закладу вищоi освiти (HayKoBoi установи)/ Headofinstitutionofhighereducation
(scientifi cinstitution)

Звiryвання про виконання iндивiдуального плану науковоТ роботи/

Назва кафелри (вiддiлу,
лабораторiО/Nаmеоfthесаthеd rа

department, lаьоrаtоr
PiK навчання/ Yearofstudy

мп/sеа1
пiдltrtс/s ignaturc i нiцiаrrt та прiзвrlr.rtе/iпitiаlsаlrdtЪmilуtrапrс



Прошу Вашого дозволу на проведення попередньоt експертизи дисертац1l
HaTеМy((-)>aспipaнтapoкyнaцЧaHнянaфaxoвoмyсемiнapi
вiддiлу та призначити рецензентiв для надання висноВку
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiв вказаноТ

дисертацii.
Протягом навчання здобувач виконав ocBiTHbo-HayкoBy ПроГраМУ

(aкaдемiчнaДoвiДкaJ\Ъвiд);ЗaTеМoЮдисеpтaцii
опублiковано праць; отримано позитивний висновок наукового
керiвника (керiвникiв)/вiддiлу.

Працi аспiранта, запропонованi рецензенти та ik працi вiДповiДаЮТЬ

Поdання

дiючим вимогам.
Згоди передбачуваних рецензентiв додаються.

Керiвник Щентру правового забезпечення

розвитку науки i технологiй
дата

Дrр.пrору
Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноТ власностi
НАПрН УкраТни
Керiвника I_{eHTpy правового
забезгtечення розвитку науки i
технологiй

шБ

пiдпис



,Щоdаmок б
РесстраIliйпа картка присутllостi

на фаховому ceMiHapi Науково-дослiдllого iпституту iнтелекT альrlоТ
власностi НАПрН Украiни для проведення попередньоi експертизи

дисертацii на тему < >> аспiранта четвертого року IIавчання

Ппiзвише. iм'я. по батьковi. вiддiл Пiдпис

Секретар (пidпuс)

lаmа



Головi ВчеrrоТ ради
LIay ково-досл iдIного iнституту
iнтелектуальноТ власностi
НАПрН УкраТни
(П l П переd б ачув q,, r,ro р а L|et tзен llla

(е оl о rltt, сl tl c_l t t е t t tlt а ), -tt i с t1 е р о б о п tt, п о с а d а )

я, ПIБ фахiвця, (науковий ступiнь, спецiальнiсть, вчене званнЯ, ПОСаДа,

мiсце роботи) даю згоДу на участь, як рецеНзента (голови, опонента), у разовiй
спецiалiзованiй вченiй радi для прийняття до розгляду та проведення захист,v

дисертацii на тему(
аспiранта
доктора фiлософii в галузi знань

Щанi про рецензента (голови ради, опонента):
1. Протягом року був членом р€tзових спецiалiзованих вчених рад

разlв.
2. Кандидатську дисертацiю (дисертацiю PhD) було захищено у 20__-р.

k)ля канdudапliв ttayK пtа dокmорiв фiлософii)

даних).

щодатки: копiт диплома про наукових ступiнь та атестата про BLIeHe звання.

[ата Пiдпис

з. Публiкацiт з наукового напряму, за яким пiдготовлено дисертацiю
здобувача (три публiкацiI за ocTaHHi 5 poKiB (з конкретизацiсю вихiдних

який здобувас цауковиЙ ступiнь
та спецiальностi



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з науковоi роботи
Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноi власностi НАПрН Украiни

(( >20

витяг
з протоколу М _засiдання фахового ceMiHapy вiддiлу

р.

Науково-дослiдного iнституту iнтелекту€шьноi власностi НАПрН УкраiЪи
вiд < >>20_року

ПРИСУТНI:
(вказаmu Bcix прttсупlнiх Hct засidаннi 11ауково-пеDаzсlziчttttх i HctyKoBt,tx працiсlнttкiв

(HayKoBi сmупеlti, вчеlti звання, посаdu, вidёiлu, ittitliа.пъt i прiзвttttусt).

Головуючий на засiданнi:
(науковuй сmупiнь, вчене звання, iнiцiалu i прiзвutце')

СЛУХАЛИ: Про попередню експертизу дисертацiйноi роботи на здобуття
ступеня доктора фiлософiТ з галузi знанъ за спецiальнiстю 081 <Право> та
надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

результатi в ди сертацiТ

(прiзвutt.lе, i;lt 'я, по баmьлiовi)

на тему:
(пlема dttcepпtallii)

Тема дисертацiйноi роботи затверджена Вченою радою НДI
iнтелектуальноТ власностi НАПрН Украiни протокол Ns' ,вiд

НауковиЙ керiвник (HayKoButi сmупiнь, вчеltе зваltt!rl, iltiцiсt.чtt i прiзвttttlе, .ltictle
робоmu i посаdа).

Аспiрант у доповiдi виклав (ла) ocHoBHi положення дисертацiйноТ роботи.
ПИТ4ННЯ ЗаДZLЛИ: (вказаmu ПIБ, науковuй сmупiнь mа вчене звQння muх, хmо заdав пumання,

вказаmu змiсm пumання mа вidповidь на Hbozo зdобувача),

ВИСТУПИЛИз
(науковuй сmупiнь, вчене звання, iнiцiалu, прiзвutце, змiсm вuсmупу)

НаУКОвиЙ КеРiВниК 
- 

(науковuй сmупiнь, вчене звання, iнiцiалu, прiзвutце) у своему
виступi охарактеризував науковий ттJJIях здобувача, а також особистi дiловi риси
дисертанта, вiдзначив, що робота вiдповiдас чинним вимогам до дисертацiй на
здобуття сiупеня доктора фiлософii.

Рецензен (науковuй сmупiнь, вчене звання, iнiцiалu, прiзвuu4ф зазначили, що
дисертацiйна робота вiдповiдае вимогам Наказу МОН Украiни uПро

20_ р.

затвердження вимог до оформлення дисертацii> вiд 12.01 .2al7 р. J\b 40,



Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про порядок проведеFIня експерименту З

присудження ступеня доктора фiлософii> вiд 0б.OЗ.2019 р. J\Ъ 1б7 i рекомендували
роботу до розгляду та захисту на здобуття ступеня доктора фiлософii У
спецiалiзованiй вченiй радi.

У виступdх була висвiтлена актуальнiсть, наукова новизна, теоретичНа Та

практична значимiсть результатiв дисертацiйного дослiдження, а також

висловленi рекомендацii щодО подЕLльшогО Тх використання у практичнiй

дiяльностi. Зазначено, що представлена дисертацiя вiдповiдае чинним вимогам i
може бути рекомендована до розгляду та захисту на здобуття ступеня доктора

фiлософii у разовiй спецiалiзованiй вченiй радi.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати дисертацiю (ПIП) на тему ( )до
розгляду та захисту на здобуття ступеня доктора фiлософiТ (галузь ЗнаНЬ,

спецiальнiсть) у спецiа-гriзованiй вченiй радi.
2. Затвердити висновок фахового ceMiHapy про наукову

висновок

фахового ceMiHapy Науково-дослiдного iнституту iнтелектуал bHoi власностi
ндпрн Укратни про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

результатiв дисертацii на здобуття ступеня доктора фiлософii

новизну,
на тему

(прiзвutце, i.nl 'я mа по баmьковi)

на темY:
J

(назва mемu)

гаJIузь знань, спецiальнiсть

Дктуальнiсть теми та iT зв'язок iз планами Ёауково-дослiдних робiт.
Короmко i переконлuв о вuклаd а€mь ся акmу альнiсmь з ав d ання.

ЗвОязок теми дослiдження з планами науково-дослiдних робiт.
Навоdumься перелiк повнuх назв Bll*oшaшux науково-dослidнttх робim iз номерал,tu ix dержавноi'

реесmрацii, якi лиiсmяmь резульmаmu Dослidэюення авmора. СлiD вidзначLlmu роль абmора у
BuKoHaHHi ц1,1х науково-dослidнuх робim.

Якu4о BuKoHaHa rtaynoлa робоmа була склаdовою часmuноЮ якоiсь dержавно|' або

zалузевоt HayKoBoi проzраJйu, mо це mреба обов'язкоВо зазначumu, mобmо навесmu шuфр i назву

noo,o*#o'KpeT'a 
особиста участЬ автора в одержаннi резУльтатiв. Напрuклаd,

mеореmuчнi полоэtсення, Bl,tcHoBKu mа HayKoBi резульmаmu dослidження, tцо вuносяmься на

з ctxllcm, о 0 ерэtс ан i авm о р ол4 с alwo с miйн о.

ступiнь обrрунтованостi запропонованих здобувачем положень,
висновКiв та рекомеНдацiй. Напрuклаd, положення, BlicHoBKu mа рекоменdацii, оmрuманi

авmороМ у процесi dослiduсеНня, налеЖнl,tJvl чuнол4 ap?y.MeшmoBaHi mа науково обrрунmованi-

!осmовiрнiсmь, сформульованuх у duсерmацii науковuх положень, BucHoBKiB mа рекоменdацiй
пidmверdэtсу€mься ii HayKoBulw обtрунmуванняfuI, яке базуеmься на крumuчноJr!у ослцuсленнi



зdобуmкiв вimчuзнянuх mа зарубi)!снuх вченl]х у zалузi ,, засmосуванняд4 сuсmемноzо пidхоdу,

вidповidнiСmю BuшopllcmaтLlx HaynoBux меmоdiВ завdанняlи, посmавленuлчt в xodi dослidэюення,

сmрукmурованiсmю mа лоziчною послidовнiсmю еmапiв dаслidэюення, значнuм обсяzолt

опрацьованuц dэtсерел, злпiсmовною iнформацiйною базою, яка включае законоdавчi акmu

BepxoBHoI Padu YKpaiHu, Указu Презudенmа YKpatHu, офiцiйнi сmаmuсmuчнi dанi, аналimuчнi

dанi, маmерiалu перiоduчнuх вudань mа моноzрафiчнi HaykoBi резульmаmu вimчuзнянuх i
зарубiuснuх вченuх з а mеJчtаmuкою BuKoHaHoi р об оmu, IHmepH еm-ре сур сu.

OcHoBHi результати дослiдження, ступiнь ix науковоТ новизни та
значущостi.

оmрu.л,tанi в процесi dослidження HaykoBi резульmаmu в сукупносmi dозволtлlu

ро з в' яз аmu в qжлuв е н ау ко в о -прuкл аd н е з ав D ання...

OcHoBHi пол оuсення, u4o вuзначаюmь н аукову новuзну duс ерmацiйн oi' ро б оmu :

вперlае:

уdосконалено:
dicmал u поdальt uuй р оз в umо к:
Коuсне odepucaHe нове наук()ве полоэtСення форЛtулюеmься конкреmно i чimко у вuzляDi

Hayцo1ozo резульmаmу, прu цьоJrlу обов'язково пidкреслю€лj+ься, у чо]иу са|ч!-е поляzа€ новuзна

п ор i в нян о з р ан it oLe в i d о л,tulwu н ау к о в uмu р е зульm аm амu.

!о цьоZо пункmу не п4осtсна включаmu опuс новuх прuклаdнuх (пракmuчнuх)

резульmаmiв, оmрuманuх у въtzляdi способiв, меmоduк, схеJи, алеорumлliв mоulо, Слid завэюdu

розfuIежовуваmu оdержанi HoBi HayKoBi положення i HoBi прuклаdнi резульmаmu, Lцо

вuлlлuваюmь з mе ореmuчноzо d оро бку зd о бувача.

новuл,t науковuм положеннялц напрl,tклаd, моэtсе буmu розкрumа прuроdа явulца,

законол,tiрнiсmь, всmановлена особлuвiсmь, лtеханiзл,t, аналimuчна абО сmаmuсmuчна

залеuснiсmь, розроблена моd ель mоu4о.

наукове значення роботи вuклаdаюmь mак, u4об показаmu ро"ць оdержанuх новllх

HayKoB1Ix поiоэtсень у розвumку mozo чu iHu,tozo науковоео напрял4у.

практичне значення роботи повuнно чimко i конкреmно вidповiDаmu на

,onu*orni, що dае вuконана робоmi dля пракmuкu (HoBi пidхоdu, способu, формu, л,tеханiзмu,

пtеmоdч mощо). У вuсновку навоdяmься BidoMocmi щоdо впроваdження нqуковuх mа прuклаdнuх

резульmаmiв робоmu. Вidзначасmься, у чому i як вuявuлося це вuкорuсmання, dе i колu, lцо прu

цьол|у оmрuл,tано в еконолпiчнiй, соцiальнiй mа еколоziчнuх сферах.

повнота викладепня матерiалiв дисертацii в публiкацiях та особистий
внесок у них автора. Зазначаеmься сmупiнь (повноmа) вцсвimлення ocHoaHъtx резульmаmiв
dослiduсення у публiкацiях авmора, заZальна кiлькiсmь публiкафiй по meMi duсерmацii, у m-Ч.,У

закорdоннuх mа вimчuзнянuх фаховuх вudаннях, особuсmuй внесок duсерmанmа в пidzоmовку

пу блiкацiй у с пiв ав mор с mв i.

ДпробацiЯ результатiв досЛiдження. Теореmuчнi, лlеmоduчнi mа пракmuчнi

положення duсерmацiйноi' робоmu dоповidалuся на tиiнснароdнuх i всеукраiнськuх науково-

пр акmuчнllх кон ф ер енцiях :

вiдповiднiсть дисертацiт вимогам мон. Зазначumu, u4о duсерmацiя вidповidае

Bl,tJvtozclJvl, пеРеdбаченLlм п. I0 Поряdку провеdення експерu]и,енmу з прuсуdасення сmупеня

dокmора фiiософir, заmверdженоZо Посmановою Кабiнеmу MiHicmpiB YKpal|Hu Bid б березня

20l9 р. М ]67.
оцiнка мови та стилю дисертацi'i. luсерmацiйна робоmа напuсана zpaшomHo,

сmuль вuклаdу лlаmерiалiв dослiduсень, Hayionllx полоасень, BltcHoBKiB i рекоменdацiй забезпечуе

d о сmупнiсmь tx спрuйняmmя.

\аzultьнuй вuсновок:
враховуючи вищенаведене, фаховий ceMiнap рекомендус дисертацiю (пIrD

на темч (( )) до розгляду та захисту на здобуття ступеня доктора
спецiztльнiсть ) у спецiалiзованiй вченiй радi.фiлософiТ (галузь знань,



Результати голосування.

Головуючий(а) на засiданнi фахового ceMiнapy
(посаdа, ltayKoBttй cl11))пiltb, вчене зваttttst)

Рецензенти



Головi ВченоТ ради
Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноТ власностi
НАПрНУкраТни
Аспiранта 4 року навчання
вiддiлу

Заява

прошу Вашого дозволу утворити разову спецiалiзовану вчену раду для

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацii на тему (.--..--)) З

метоЮ присудЖеннЯ ступенЯ доктора фiлософiТ з галузi знань 081 та спецiальностi

<<Право>>.

висновок наукового керiвника (керiвникiв)/вiддiлу, висновок про наукову

новизну, теоретичне та практичне значення резулътатiв цисертацiт, додаються.

ШП аспiранта Пiдпис

поzоdэюено:
Завiдувач вiддiлу, де виконув€Lлася дисертацiя

ознайомленuй:
Вiдповiдальний за атестацiю PhD



!оdаmок l0

Щиректору
Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноТ власностi
НАПрН УкраТни

Керiвника I_{eHTpy правового
забезпечення розвитку науки i
технологiй

Поdання

Проrrrу Вашого дозволу утворити в Нау.6ово-дослiдному

iнтелектуальноi власностi НАпрн Украiни разову спецiалiзовану вчену

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацiТ
четвертого року навчання на

iнститутi
раду для
аспiранта

тему
метою присудження ступеня доктора фiлософii з галузi

знанъ та спецiальностi.
Прошу призначити:

Головою ради:

опонентами:
ПропонОванi голОва та опонентИ вiдповiдають встановленим моН Украiни

вимогам.
Згоди Голови ради та опонентiв додаються.

.Щата

пiдпис

)з



lоdаmок l l
Вiдомостi

про членiв разовоТ спецiалiзованоi вченоТ ради
Науково-дослiдного iнституту iнтелекту€Lльноi власностi НАПрН УкраТни
iз захисту дисертацii ШП здобувача <Назва duсерmацii'> на здобуття ступеня

доктора фiлософii з галузi знань за спецiальнiстю
iндекс, м.КиТв, вул. Казимира Малевича,11

Науково-дослiдного iнституту iнтелектуаJIьноi власностi НАПрН УкраiНИ

Ns

зlп
Голова та
члени ради

пIп Науковий
этупiнь,
эпецiальнiсть,
piK
присудження,
Nэ диплома,
цата видачi

Вчене звання (за
эпецiальнiстю, по
кафелрi), piK
присудження,J\&
tтестата, даца
видачi

Три публiкацiТ члена

ради з наукового
напряму, за яким
пiдготовлено
дисертацiю здобувача
(за ocTaHHi 5 poKiB).
Вказати публiкацiю у
виданнi, що входить до
МНБ Scopus або Web of
Science

1 олова
рецензент
рецензент

+ Эпонент
5 спонент

Щиректор Пiдпис



MiHicTpy освiти i науки Украiни 01135,
м. КиТв, пр. Перемоги, 10

Про утворення у Науково-дослiдному
iнститутi iнтелектуальноi власностi
НАПрН Украiни разовоТ спецiалiзованоТ
вченоТ ради з правом прийняття до

розгляду та проведення захисту дисертацiТ
аспiранта_ року навчання, який (а)

здобувае ступiнь доктора фiлософiТ
ГПБ аспiранта
за спецiальнiстю
Галузь знань

',Ф

КЛОПОТАНFUI

Науково-дослiдниЙ iнституТ iнтелектУальноi власностi НАПрН УкраТни

клопоче щодО утворенНя спецiаЛiзованоi вченоТ РадИ для приЙняттЯ до розгП]ДУ та

гIроведоння разового захисту дисертацii на тему ((-) аспlранта

четвертого року навчання, який здобувас ступiнь доктора фiлософiт за спецiальнiстю

081 <Право> (галузь знань).
Протягом рр. виконав ocBiTHbo-HayкoBy програму (академiчна довiдка Ns

вiд); за темою дисертацiТ опублiковано наукових 11раць; отримано

позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне i практичне значення

результатiв дисертацiТ (висновок вiддiлу вiд <_>>_ р.) та наукового керiвника

(*.ii"""*iв)/вiддiЛу НаукоВо-дослiдНого iнституту iнтелектуальноi власностi НАПрН
УкраТни.

HayKoBi працi вiдповiдають п. 11 <Порядку проведення експерименту з

присудження ступеня доктора фiлософii> (надалi - 'Порядок), затвердженого

ПЪстановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 06.03.2019 р.J\Ib 167. Пропонованi головd" t

та члени разовоi спецiалiзованоi вченоi РаДи вiдповiдають вимогам абзацtв 2, З, 5, 6,

7 п. б Порядку, а iх працi абзачу 4, л- б Порядку
Науково-дослiдниЙ iнститут iнтелектуальноI власностi НАПрН УкраТни

гарантуе забезпечення необхiдних умов для функцiонування спецiалiзованоi вченоi

Ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацii аспiранта

четвертого року навчання , який (а) здобувае

ступiнъ доктора фiлософii за спецiальнiстю 081 <Право>.

З повагою, директор
Пiдпис



Головi разовоi спецiалiзованоi вченоТ ради
Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноТ власностi НАПрН УкраТни
проф.
аспlранта четвертого року навчання
вiддiлу
Прiзвище, iмя, по батъковi аспiранта

Заява

)) наПрошу провести захист Moei дисертацiйноТ роботи на тему (
здобуття ступеня доктора фiлософiт з галузi знанъ за спецiальнiстю 081 <право)) в

разовiй спецiалiзованiй вченiй радi Науково-дослiдного iнституту iнтелектуальноi

власностi FIАПрН УкраТни. 't

Робота виконана у вiддiлi
Науковий керiвник (керiвники)
Робота до захисту подасться вперше.

ШП аспiранта
.Щата

НДI IB НАПрН УкраТни.

Пiдпис



На бланку Iнституту

MiHicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи
.Щепартамент атестацiТ кадрiв вищоi квалiфiкацii

Повiдомлення
про прийняття дисертацii до розгляду

Прiзвище, iм'я та по батьковi здобувача ступеня доктора фiлософii -

Посада здобувача i повна назва установи, де BiH працюс -

Тема дисертацiТ та дата ii затверлження -

Код та Еазва спецiальностi -

Шифр та назва галузi знань -

Шифр спецiалiзованоТ ради -

НайменуВання закЛаду вищоI освiтИ (науковоТ установи), пiдпорядкування, адреса, номер

телефону KoIITaKTHoi особи -

Науковий керiвник (и) -

прiзвище, iм'я та пО батьковi, науковий сryпiнь, вчене званюl, посада та основне мiсuе роботи

Завершення виконання ocBiTHbo-HayкoBoi програми:
дата

Висповок яаукового керiвника (-iB) пiдготовлений:

Фаховий ceMiHap проведений:
лата. t l аз ва Ka(le,ltp l t ( tз ilu-tl. rl - ; абоllа ll1l iT)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiв дисертацii
пiдготовлений:

дата

Щокументи поданi здобувачем до ради:
дата il 

}

IнформаЦiя прО прийнятТя дисертацiТ дО розгляду та анотацiя дисертацiТ розмiщена на

" офiцiйному веб-сайтi lнстиryry: 
датадата

ВимогИ пунктiВ 9-18 ПорЯдку провеДення експерименту з присудження ступеня доктора фiлософii
дотримано.

Захист дисертацii планусться:
лага, час. адреса. N,lIctLc

Голова
спецiалiзованоТ вченоi ради

illiцiа"пrt та tlрiзвtttче



Р е ко,ш е н D о в ан i ф о рм u d о ку"u е н mi в апое с mа цi йн oi с пр g в u З d о бу в а ч а

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
22 квiтня 2019 року J\b 533

(кол i наliменування спецiальrrостi вiдповiдно ло Пере"пiку галузеil знань iспецiальностей, за

я киN,l и здi йснюсться п iдготовка злобувач i в ви ruoi ocBiTI.l)

(прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi) у родовому вiлмiнку)

ФормА
обкладинки атестацiйноI справи здобувача ступеня доктора фiлософii

Пiдпорядкування

Найменування заклад} вищбi освiти (науковоТ установи),
в якому вiдбувся захист дисертацiТ

АТЕСТАЦIЙНД СПРАВА

здобувача ступеня доктора фiлософiТ з галузi знань

(галузь знань)

за спецiальнiстю

громадянина

(назва держави, громадянtlнопл якоi с здобувач. у родовому вiлпliнку)

Назва дисертацiI

PiK



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни
22квtтня 2019 року Jt 533

ФормА
супровiдного листа

(на бланку закладу вишоi освiти (науковоТ установи))

MiHicTepcTBo освiти i науки УкраТни

!епартамент атестацii калрiв вищоi
квалiфiкашiТ

Про атестацiйну справу

Надсиласмо атестацiйну справу здобувача ступеня доктора фiлософiТ з гапузi ЗнанЬ За

спецiальнiстю (галузь знань)

(кол i найменування спецiальностi вiдповiдно до Перелiку галузей знань i спецiальностей, за якtlми

здiйснrосться пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти)

(прiзвище, iп,t'я, по батьковi (у разi наявностi) у родовоlltу вiдмiнку)

Захист дисертацii "

" гlроведено спецiалiзованою
освiти i науки Украiни вiд 20

(назва лисертачiТ)

вLtеною радою, утвореною вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa
poKyN _

Повiдомле.ння про захист дисертацii розплiщено на офiчiйному веб-сай'ri МОН_ 20 РОКУ.

Додаток: атестацiйна справа згiдно з встановленим перелiком.

Керiвник (уповноважена особа)
закладу вищоi освiти

(науковоi установи)
Виконавець

(пiдпис) (прiзвище, iнiuiали)

(прiзвище, iнiцiали, телефон)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи
22квiтня 20l9 року Nb 533

ФормА
рiшення спецiалiзованоi вченоi ради

про присудження ступеня доктора фiлософii

Спецiа-шiзована вчена рада
(повне найменування закладу вищоi освiти (науковоi

установи), пiдпорядкування (у родовому вiдмiнку), MicTo)

про IIрисудження ступеня доктора фiлософii галузi знань

на пiдставi прилюдного захисту дисертацii ""

(галузь знань)

(назва лrrсертачiТ)

за спецiа,тьнiстю
(кол i найменування спецiа;Iьностi вiдповiдно ло I-1ерелiку галчзеГr знань i

спецiальностей. за якl.tми здiйснюсться пiлгот,овка злобувачiв вишоТ освiти)

" _ "20_року.

l9 року народжен}lя,
(прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi) злобувача)

громадянин,

ocBiTa вища: закiнчив у роцi

за спецiальнiстю

(назва держави, громадянином якоТ е злобувач)

(найшlенування закладу Brl шоТ освiти)

(за липломопл)

Працюе в

з р. до цього

Щисертацiю

(посала)
часу.

виконано у

(ьriсше основноТ роботи, вiдомче пiлпорялку,вання, MicTo)

(найменуваr] ня закладу вtrщоТ освiти (науковоТ ycTaHoBtt ),

пiлпорядкувангrя, м icTo)

Науковий керiвник (керiвники)
(прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi),

науковиГl ступiнь, BtIeHe звання, Micue роботIl. посала)

Здобувач мае наукових публiкацiй за темою дисертацiТ, з них статей у перiоличних
науковиХ виданняХ lншиХ держав, _ стат_ей у наукоВих фахових виданFtях УкраТни.
монографiй (зазначити три HayKoBi публiкачii):
1.
2.
aJ.

у голова i члени с[ецiалiзованоi вченоi ради та

(прiзвища, iнiuiали, HayKoBi ступенi,
мiсttя роботи, посади, зауваження)

i на захистi



Результати тасNlного голосування :

"За"членiв ради,
"Проти"членiв рали.
недiйсних бюлетенiв

На пiдставi результатiв таемного голосування спецiалiзована вчена рада присудхtус / вiлмовляс у,

присудженнi

(прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi) злобувача у давальному вiлплiнку)

cTyIIiHb / ступеня доктора фiлософii з галузi знань
(галузь знань)

за спецlальнlстю
1кол i наИменування спецiаltьностi вiдловiдно ло Перелiку галузей знань i

Голова спецiалiзованоi
вченоi ради

Рецензент

Рецензент

опонент

опонент

спецiальностей, за якими здiйснюеться пiдготовка злобувачiв вищот освiти)

(пiлпис)

Фц""Ф

(прiзвище. iнiuiали)

(прiзвище, iнiuiали)

(пiлrrис) (прiзвище,
iнiцiали)

(пiлпис) (прiзвище,
iнiшiапи)

(п iлпис) (прiзвище.
iнiцiа"л и)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи

22 квtтня 2019 року J\Ъ 53З

ФормА
ресстрацiйноi картки присутностi
членiв спецiалiзованоТ вченоi ради

20 _ року
Розглядаеться дисертацiя

Протокол }Гэ

(прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi) злобувача)

на здобртя ступеня доктора фiлософii з галузi знань
(гаlryзь знань) 

.

за спецlчrльнlстю

(пiлпис) (прiзвище, iнiцiали

(кол i найменування спецiальностi вiдповiдно ло Перелiку галузеri знань iспецiальностей, за якIlми здiЁtсню€ться

пiдготовка здобувачiв вищоi освiти

Прiзвища, iMeHa,
по батьковi (у

разi наявностi)
голови та члеЕiв

ради

Науковий ступiнь,
спецiальнiсть (за

дипломом) iз зазначенням
спецiальностi, якiй вона

вiдповiдае, piK
присyдження

Пiдтвердження
присутностi на

засiданнi (пiдпис)

Пiдтвердження
одержання бюлетеня

(пiдпис)

Голова спецiалiзованоТ
вченоi ради



БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ТА€МНОГО ГОЛОСУВАННЯ

Разова спецiалiзована вчена рада
присудження ступеня доктора фiлософiТ

Науково-дослiдний iнститут iнтелектуальноi власностi НАПрН УкраТни

Щата протокол Jф

У графi "Резулътати голосування" викреслити непотрiбне.

Прiзвище, iм'я, по батьковi
Заслуговус ступеня
доктора фiлософii

Результати голосування

'Lir

згодЕн

нЕ згодЕн



протокол
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ АБО ЗМIНОЮ

П _ 30/15 Положення про атестацiю здобувачiв сryпеня доктора фiлософiТ

Ns з/п
.Щата

ознайом-
лення

Вiдповiдальна
особа за

ознайомлення

Пiдпис
вiдповiдальноi

особи

П.I.Б. особи, що
озtlайолtлена з

JloKyN,teHTo\,I

Пiдпис особи,
що ознайом-

лена з

документом

1 2 J 4 5 6

',Ф



рЕ,сстр
ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

П _ 30/15 Положення про атестацiю здобувачiв ступеня доктора фiлософiТ

Jф
врахова-

ного
примiр-

ника

Щата видачi Структурний пiдроздiл Кому виданий
Пiдпис про
одержання

1 2
1J 4 5


