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Постановка проблеми та її актуальність. 

Вітчизняна університетська та академічна наука 

упродовж останніх років здійснила вагомий по-

ступ щодо інтеграції до європейського освітньо-

го та наукового простору. Прийнятий у 2014 

році базовий Закон України «Про вищу освіту» 

окреслив горизонти правового поля реалізації 

новітніх стандартів підготовки наукових кадрів, 

започаткувавши становлення нормативно-

правового забезпечення підготовки докторів 

філософії на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти. Уведено в дію важливі скла-

дові нормативної бази функціонування науково-

освітньої галузі, зокрема, Закон «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», затверджено Пе-

релік галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти відповідно до європейських стандартів, 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових устано-

вах), утворено Національне агентство із забез-

печення якості вищої освіти та Науково-

методичну раду Міністерства освіти і науки 
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України, яка має забезпечувати практичні ме-

ханізми реалізації основних завдань різних 

рівнів освіти. Все це дало можливість запрова-

дити третій рівень вищої освіти та здійснити у 

2016 році перший в історії набір здобувачів 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії».  

Успішність процесу «європеїзації» системи 

підготовки наукових кадрів визначається не 

тільки ефективністю новітніх юридичних норм, 

а й має історико-правову зумовленість.  

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі ас-

пекти історико-правового становлення системи 

підготовки науково-педагогічних кадрів в 

Україні висвітлені в працях В. Бондаренка, 

Д. Ідрісова, Л. Лисенко, В. Лугового, 

Є. Ніколаєва, А. Рачинського. Зокрема, 

окреслена проблема розглядається у контексті 

становлення Вищої атестаційної комісії як дер-

жавного органу з присудження наукових сту-

пенів [2], особливостей нормативно-правового 

регулювання процесу підготовки наукових 

кадрів [3], його інстутиційно-правових засад 

[13] та особливостей функціонування на різних 

етапах [1, 5]. Разом із тим актуальним є вивчен-

ня передумов запровадження європейських 

стандартів та еволюції вітчизняного законодав-

ства, що регулює процедури здобуття наукових 

ступенів та присудження вчених звань.  

Мета статті полягає в аналізі історико-

правових передумов запровадження євро-

пейських стандартів у розбудові системи підго-

товки науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Система 

підготовки та атестації науково-педагогічних 

кадрів незалежної Української держави має 25-

річну історію, початок якої визначається Указом 

Президента України від 25 лютого 1992 р. «Про 

Вищу атестаційну комісію» та Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 травня 

1992 р. № 265 «Про затвердження Положення 

про Вищу атестаційну комісію України». Хоча 

створення Вищої атестаційної комісії (ВАК) як 

центрального органу державної виконавчої вла-

ди передбачалося Законом про освіту (1991 р.), 

саме ця Постанова визначала його основні зав-

дання та механізми функціонування.  

Україна після здобуття незалежності так са-

мо, як і інші пострадянські країни, відтворила в 

загальних рисах радянську модель підготовки 

науково-педагогічних кадрів, яка сформувалася 

на початку 1930-х рр. Вона стала виявом завер-

шення уніфікації освітньо-наукових систем рес-

публік СРСР і характеризувалася високим сту-

пенем централізації управління. «Ядром» цієї 

системи була ВАК, яка у своєму розвитку 

пройшла шлях від здійснення загального нагля-

ду за процедурами присудження наукових сту-

пенів та учених звань до відокремленого дер-

жавного органу. На початковому етапі основ-

ною функцією ВАК було затвердження викла-

дачів виключно вищих технічних навчальних 

закладів у званні професора та загальний нагляд 

щодо присвоєння цими закладами звань доцента 

та асистента. Із запровадженням у 1934 р. нау-

кових ступенів доктора та кандидата наук ВАК 

присуджувала ступінь доктора наук та вчене 

звання професора з природничих та технічних 

наук. Із суспільних наук цю функцію виконува-

ли відповідні наркомати. Науковий ступінь кан-

дидата наук та вчене звання доцента при-

суджували Ради наукових установ та вищих 

навчальних закладів, які готували для себе 

фахівців відповідного профілю. Стосовно них 

ВАК виконувала лише функцію розгляду апе-

ляцій на їх рішення [2]. У другій половині 

XX ст. ВАК поступово концентрує всі основні 

фунції щодо підготовки та атестації науково-

педагогічних кадрів, отримує право відкривати 

спеціалізовані ради із захисту дисертацій та 

припиняти їх діяльність, визначати номенклату-

ру спеціальностей і стає єдиним органом із 

управління цим процесом та здійснення контро-

лю якості дисертаційних робіт. Така система 

була громіздкою, недостатньо гнучкою та по-

вністю виключала автономію наукових установ 

та вищих навчальних закладів у цьому процесі, 

чим принципово відрізнялася від європейської 

університетської науки.  

Подібні етапи пройшла і ВАК України. На 

момент створення у 1992 р. цей державний ор-

ган був достатньо демократичним. Його основ-

ними завданнями було визначено участь у фор-

муванні і реалізації разом з відповідними орга-
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нами державної виконавчої влади та науковими 

організаціями державної політики щодо пер-

спектив розвитку науки і техніки, кадрового по-

тенціалу України з урахуванням світового рівня 

науково-технічного прогресу [6]. На ВАК по-

кладалися функції загального керівництва про-

цесом атестації науково-педагогічних кадрів та 

контролю його якості, видачі дипломів держав-

ного зразка. При цьому наукові установи та 

вищі навчальні заклади несли повну 

відповідальність за присудження наукових сту-

пенів, але й рівень довіри до їх діяльності з ате-

стації науково-педагогічних кадрів був високий.  

Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Положення про Вищу ате-

стаційну комісію України» від 27 березня 

1996 р. № 352 повноваження ВАК як єдиного 

вищого органу управління процесом атестації 

науково-педагогічних кадрів було суттєво роз-

ширено. Зокрема, було включено контроль за 

діяльністю спеціалізованих учених рад та про-

ведення періодичної атестації їх діяльності. 

Крім того, тепер ВАК затверджував рішення 

спеціалізованих учених рад про присудження 

наукового ступеня доктора наук та приймав 

рішення про видачу диплома кандидата наук. 

Спеціалізовані вчені ради з присудження науко-

вих ступенів тепер мали систематично подавати 

до ВАК звітність про свою роботу. ВАК могла 

скасувати рішення відповідних спецрад про 

присудження наукових ступенів та вчених рад 

про присвоєння вчених звань, позбавляти 

спеціалізовані вчені ради права на приймання 

до захисту дисертацій, направляти дисертаційні 

роботи і атестаційні справи для додаткового 

вивчення, позбавляти наукових і науково-

педагогічних працівників наукових ступенів і 

вчених звань, призначати додаткових опонентів 

і рецензентів, запрошувати спеціалістів для ін-

спектування діяльності спеціалізованих учених 

рад [7]. Введення цих норм у діяльність ВАК 

мотивувалося цілком об’єктивними причинами, 

пов’язаними зі зниженням наукового рівня 

дисертаційних робіт, поширенням такого явища 

як науковий плагіат тощо. Проте, як показала 

практика наступних двох десятиріч, така до-

статньо жорстка регламентація процесу підго-

товки науково-педагогічних працівників не за-

безпечила подолання недоліків цього процесу. 

Натомість зросла його формалізованість, а нау-

кові установи та вищі навчальні заклади 

номінально втратили будь-яку самостійність у 

здійсненні атестації науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації.  

Не вирішила цих проблем і нова редакція 

Положення про ВАК, яке було введено в дію 

25 лютого 1999 року Указом Президента 

України. Аналіз його основних положень дає 

можливість зробити висновок щодо посилення 

регулятивної функції держави процедур атеста-

ції наукових та науково-педагогічних кадрів. 

Запроваджувалася практика функціонування 

експертних рад, які формувалися ВАК та 

здійснювали експертизу дисертацій і атестацій-

них справ, які надходили зі спеціалізованих 

вчених рад та вчених рад вищих навчальних за-

кладів та науково-дослідних установ [11]. Це, 

відповідно, ще більше обмежило самостійність 

наукових установ і вищих навчальних закладів. 

Як наслідок, виникали численні інструкції щодо 

особливостей підготовки та оформлення дисер-

таційних робіт, які безпосередньо не могли 

впливати на їх якість (наприклад, чітка регла-

ментація суто технічних процедур).  

У 1999 році було затверджено Положення 

про підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів. Основними формами підготовки науко-

во-педагогічних та наукових кадрів вищої 

кваліфікації було визначено аспірантуру і док-

торантуру, відкриття і закриття яких віднесено 

до повноважень Міністерства освіти та науки 

України (за винятком наукових установ Націо-

нальної академії наук). Вимоги до процесу 

підготовки передбачали глибоке оволодіння 

знаннями, практичними навичками, про-

фесійною майстерністю; підвищення загального 

культурного рівня аспірантів та докторантів; 

опанування методологією проведення наукових 

досліджень [8]. Зазначимо, що освітня складова 

обмежувалася, як правило, підготовкою та скла-

данням кандидатських іспитів зі спеціальності, 

філософії та іноземної мови за типовими про-

грамами, затвердженими Міністерством освіти і 

науки України.  
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Проблема підвищення ефективності процесу 

підготовки науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації залишалася актуальною, незважаю-

чи на систематичні зміни в нормативній базі. 

Так, Положення про Вищу атестаційну комісію 

від 1996 р. розширювалося та деталізувалося 

(відповідні зміни внесені у 1998, 1999, 2001, 

2004 рр.). Постановою від 7 березня 2007 р. 

№ 423 була затверджена нова редакція Поло-

ження, до якого, у свою чергу, вносилися зміни 

у 2009 та 2012 рр. Положення про підготовку 

науково-педагогічних кадрів вдосконалювалося 

у 2000, 2004, 2010, 2011 рр. Порядок присуд-

ження наукових ступенів та присвоєння вчених 

звань уточнювався у 1998, 1999, 2001, 2004, 

2007, 2009, 2011, 2012 рр. Разом із цим пробле-

ма якості підготовки науково-педагогічних 

кадрів залишалася актуальною. Зокрема, лише 

незначний відсоток випускників аспірантури та 

докторантури захищали дисертації у процесі 

навчання або безпосередньо після його завер-

шення. 

Аналізуючи основні етапи становлення си-

стеми підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів в Україні, можна зробити 

висновок, що вона в цілому пройшла шлях по-

силення ролі держави у цьому процесі через 

розширення повноважень ВАК та створення де-

талізованої номенклатури відповідних проце-

дур. Спостерігалося надмірне намагання держа-

ви регламентувати всі етапи атестації наукових 

та науково-педагогічних кадрів, здійснювати 

безперервний контроль. Нормативно-правове 

забезпечення доповнювалося нормами, що опо-

середковано визначали перебирання державни-

ми органами повноважень наукових установ та 

вищих навчальних закладів. При цьому різні 

нормативні акти містили положення, які дублю-

валися, а іноді й протирічили один одному. За 

рахунок посилення контролю з боку держави не 

вдавалося досягти підвищення ефективності 

функціонування аспірантури та докторантури. 

Спостерігалося зниження якості наукових до-

сліджень, а у суспільстві посилювалися тенден-

ції нівелювання значущості та престижу науко-

вих ступенів і вчених звань.  

На початку 2000 рр. на тлі активізації про-

цесів інтеграції науково-освітньої галузі 

України до єдиного європейського освітнього 

простору, запровадження Болонського процесу 

в університетській освіті загострилися про-

тиріччя між усталеними традиціями вітчизняно-

го наукотворення та європейськими тенден-

ціями розвитку науки і освіти. Якщо європейсь-

кий підхід у підготовці наукових кадрів 

орієнтувався на створення максимально сприят-

ливих умов для формування і розвитку компе-

теностей дослідників-початківців, розширення 

їх мобільності, залучення до вирішення акту-

альних міждисциплінарних наукових проблем, 

збільшення фінансування досліджень на тлі по-

вної самостійності та відповідальності наукових 

та освітніх установ за якість цього процесу, то в 

нашій країні акцент зміщувався на посилення 

контрольно-регламентних функцій ВАК як 

єдиного державного органу, що відігравав 

провідну роль у атестації наукових кадрів. 

Цілком закономірно, що назрівала необхідність 

докорінного реформування системи підготовки 

та атестації наукових і науково-педагогічних 

кадрів. У грудні 2010 року Розпордженням 

Кабінету Міністрів України № 2219-р створю-

ються комісії з проведення реорганізації та 

ліквідації деяких органів виконавчої влади [12]. 

У 2011 р., після двадцятирічної діяльності Вища 

атестаційна комісія припинила своє існування. 

Функції ліквідованого Указом Президента 

України «Про оптимізацію органів виконавчої 

влади» державного органу були передані Де-

партаменту атестації кадрів (ДАК) 

Міністертства освіти і науки України (МОН). 

Упродовж перших двох років роботи ДАК кіль-

кість спеціалізованих учених рад зменшилася з 

понад 1000 до 850. Були підвищені вимоги щодо 

їх реєстрації, кількість експертних рад при МОН 

було збільшено до 28, а їх рішення стали визна-

чальними для прийняття рішення про присуд-

ження наукових ступенів та присвоєння вчених 

звань Атестаційною колегією МОН. Запро-

ваджено процедуру обов’язкової додаткової пе-

ревірки дисертаційних робіт, виконаних дер-

жавними службовцями, встановлено граничну 

кількість опонувань, що виконувалися науковим 
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працівником упродовж року, визначено норму, 

згідно якої проміжок між захистами канди-

датської та докторської дисертацій мав станови-

ти не менше п’яти років, посилено вимоги до 

якості опублікованих праць та фахових видань, 

додано норму про необхідність публікацій у за-

кордонних виданнях або вітчизняних виданнях, 

які входять до наукометричних баз [1].  

У 2013 році затверджено нову редакцію По-

рядку присудження наукових ступенів. Ним по-

кладено функцію затвердження рішень 

спеціалізолваних учених рад щодо присудження 

наукових ступенів та видачу дипломів кандида-

та та доктора наук на Міністерство освіти і 

науки України. МОН отримує право своїми 

наказами регулювати процедурні питання захи-

сту, зокрема, затверджувати паспорти спеціаль-

ностей, за якими здійснюється підготовка, 

визначати мінімальну кількість та обсяг 

публікацій, які розкривають основний зміст 

дисертацій, перелік наукових фахових видань, 

питання оплати праці опонентів тощо [10]. Ра-

зом із цим модель підготовки та атестації нау-

кових та науково-педагогічних кадрів залиша-

лася традиційно централізованою та забюрокра-

тизованою, недостатньо ефективною.  

Важливим кроком у становлення в Україні 

європейської моделі підготовки наукових кадрів 

стало затвердження у 2011 р. Постановою 

Кабінету Міністрів України № 1341 Національ-

ної рамки кваліфікацій (НРК). Цей документ є 

узагальненим описом кваліфікаційних рівнів, 

структурованим за компетентностями [9]. За-

провадження НРК стало основою для визначен-

ня норм Закону України «Про вищу освіту» що-

до освітньо-наукового та наукового рівнів 

вищої освіти відповідно до європейських стан-

дартів.  

Висновки. Вітчизняна система підготовки 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

та її нормативно-правове забезпечення пройшли 

у своєму розвитку еволюційний шлях від реалі-

зації інституційно-правовових функцій держави 

щодо системного регламентування процедур 

атестації та контролю до втілення європейських 

стандартів розбудови освітньо-наукової галузі, 

які визначають формування та підтримку розви-

тку суспільства знань як провідну функцію 

держави у цьому процесі. На сьогодні створю-

ється повнофункціональне правове поле реалі-

зації «Зальцбурзьких принципів організації док-

торських програм» (2005 р.), згідно з якими ос-

новною складовою підготовки здобувачів нау-

кового ступеня є просування знань шляхом ори-

гінальних досліджень, а основним рушієм на 

цьому шляху є університети, які відповідають за 

якість розроблених та реалізованих докторських 

програм, їх спрямованість на забезпечення фор-

мування в аспірантів умінь розв’язувати нові 

задачі, розширення кар’єрних можливостей мо-

лодих учених. Пріоритетом єдиного європейсь-

кого освітнього простору у цьому питанні стає 

орієнтованість на розширення різноманітності 

докторських програм, запровадження практики 

міждержавних програм підготовки докторів фі-

лософії, організації спільних практик [5, 14].  
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