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Постановка проблеми та її актуальність. В 

умовах сучасного глобалізованого світу пер-

спективи успішного соціально-економічного ро-

звитку суспільства визначаються не стільки ви-

робничими ресурсами, стільки його інтелекту-

альним потенціалом, який забезпечує створення 
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та запровадження сучасних науко-містких тех-

нологій. З огляду на це, особлива увага має при-

ділятися розбудові науково-освітньої галузі 

нашої країни, створенню умов для її пов-

ноцінної інтеграції в єдиний європейський нау-

ковий та освітній простір. Ефективність цього 

процесу, значною мірою, залежить від інно-

ваційності його основних суб’єктів – науковців 

та науково-педагогічних працівників, здатних 

реалізовувати сучасні принципи організації на-

укових досліджень та освітнього процесу у 

вищій професійній школі.  

Із введенням в дію Національної рамки 

кваліфікацій (2011 р.) та ухваленням Верховною 

Радою України Законів «Про вищу освіту» 

(2014 р.) і «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» (2015 р.) розпочалися інсти-

туціональні зміни системи підготовки науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації відпо-

відно до міжнародних стандартів. З огляду на 

важливість для функціонування науково-

освітньої галузі процедур присудження науко-

вих ступенів та присвоєння вчених звань, які 

традиційно перебувають у сфері регулятивного 

впливу держави, виникає необхідність аналізу 

ефективності європеїзації цього процесу та 

окреслення напрямів подальшого удосконален-

ня його нормативно-правового забезпечення.  

Аналіз досліджень і публікацій. Розроблен-

ню окресленої проблематики присвячені праці 

фахівців, у яких висвіт-люються її окремі аспек-

ти. Особливості та основні етапи становлення 

системи підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів, питання її адаптації до єв-

ропейських стандартів окреслили у своїх 

публікаціях С. Головко, Д. Ідрісов, О. Литви-

нюк, В. Мачулін, Б. Мокін, Є. Ніколаєв та ін.  

Переважна більшість праць присвячені 

аналізу історико-правовових засад становлення 

та розбудови системи підготовки наукових і на-

уково-педагогічних кадрів в Україні [1, 3, 5], 

діяльності Вищої атестаційної комісії [2, 4], 

окремим аспектам перехідних процесів запро-

вадження європейської моделі підготовки док-

торів філософії [6, 7].  

За невеликим виключенням [6, 7] означені 

праці висвітлюють особливості розбудови нор-

мативно-правового забезпечення процедур ате-

стації науково-педагогічних кадрів до прийнят-

тя ключових документів сучасного законодав-

ства, що регулюють функціонування науково-

освітньої галузі України. 

Окрім того, упродовж останнього часу у 

напрямі запровадження європейських стан-

дартів підготовки науково-педагогічних кадрів 

зроблено надзвичайно важливі кроки. Зокрема, 

затверджено Національну рамку кваліфікацій, 

прийнято Закони України «Про вищу освіту» і 

«Про наукову та науково-технічну діяльність», 

розроблено проект нового Порядку присуджен-

ня наукових ступенів. Із вересня 2016 року нау-

кові установи та провідні університети здійсни-

ли перший набір та розпочали підготовку здо-

бувачів освітньо-наукового рівня «Доктор філо-

софії». Аналіз перших результатів процесу мо-

дернізації системи підготовки науково-

педагогічних кадрів актуалізує необхідність по-

дальших досліджень цієї проблеми.  

Тому метою статті є аналіз основних актів 

сучасного законодавства, що регулюють функ-

ціонування науково-освітньої галузі України та 

визначення шляхів якісного удосконалення тра-

диційної системи підготовки науково-

педагогічних кадрів у контексті тенденцій ро-

звитку докторської підготовки в європейських 

країнах.  

Виклад основного матеріалу. У публікації 

[1] ми обґрунтували, що важливим практичним 

кроком у запровадженні в Україні європейської 

моделі підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації стало затвердження у 2011 р. 

Національної рамки кваліфікацій (НРК). НРК 

уніфікує процедури розроблення, ідентифікації, 

співвіднесення, визнання, планування і розвитку 

кваліфікацій відповідними органами виконавчої 

влади, установами та організаціями, що ре-

алізують державну політику у сфері освіти. Ос-

новною метою запровадження Національної 

рамки кваліфікацій є введення європейських 

стандартів та принципів забезпечення якості 

освіти з урахуванням вимог ринку праці до 

компетентностей фахівців, забезпечення гар-

монізації норм законодавства у сфері освіти та 

соціально-трудових відносин, сприяння націо-
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нальному і міжнародному визнанню квалі-

фікацій, здобутих в Україні, налагодження 

ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та 

ринку праці [11]. На практиці упровадження по-

ложень НРК в систему підготовки та атестації 

наукових і науково-педагогічних кадрів стало 

можливим із прийняттям у 2014 році Закону 

України «Про вищу освіти» [10]. На основі 

визначених у НРК кваліфікаційних рівнів 

стаття 5 Закону встановлює рівні та ступені 

вищої освіти, до яких, відповідно, віднесено три 

освітні, а також освітньо-науковий і науковий 

рівні.  

Закон визначає, що підготовка здобувачів 

вищої освіти здійснюється не лише за традицій-

ними освітньо-професійними, а й за освітньо-

науковими та науковими програмами 

відповідно до рівнів вищої освіти. Третій 

(освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

відповідає восьмому кваліфікаційному рівню 

НРК і передбачає опанування як теоретичних 

знань, так і формування умінь, навичок та ком-

петентностей, достатніх для продукування но-

вих ідей, розв’язання комплексних проблем у 

галузі професійної та дослідницько-інно-

ваційної діяльності, оволодіння методологією 

наукової та педагогічної діяльності, а також 

проведення власного наукового дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, тео-

ретичне та практичне значення. Науковий 

рівень вищої освіти відповідає дев’ятому 

кваліфікаційному рівню НРК і передбачає 

набуття компетентностей з розроблення і впро-

вадження методології та методики дослід-

ницької роботи, створення нових системоутво-

рюючих знань та/або прогресивних технологій, 

розв’язання важливої наукової або прикладної 

проблеми, яка має загальнонаціональне або 

світове значення. Закон встановлює 

відповідність рівнів та ступенів вищої освіти: 

доктор філософії для восьмого рівня та доктор 

наук для дев’ятого. Важливою нормою Закону, 

що забезпечує наближення вітчизняної системи 

підготовки науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації до європейських стандартів, є за-

провадження наукового ступеня доктора філо-

софії, який є одночасно освітнім і першим нау-

ковим ступенем, що здобувається на основі сту-

пеня магістра. Основою для присудження сту-

пеня доктора філософії визначено успішне ви-

конання здобувачем вищої освіти відповідної 

освітньо-наукової програми обсягом 30-60 кре-

дитів ЄКТС під час навчання в аспірантурі, що 

триває чотири роки, а також публічного захисту 

дисертації у спеціалізованій вченій раді. Другим 

науковим рівнем визначено ступінь доктора 

наук, що здобувається на науковому рівні вищої 

освіти на основі ступеня доктора філософії і пе-

редбачає набуття найвищих компетентностей у 

галузі розроблення і впровадження методології 

дослідницької роботи, проведення оригінальних 

досліджень, отримання наукових результатів, 

які забезпечують розв’язання важливої теоре-

тичної або прикладної проблеми, мають загаль-

нонаціональне або світове значення та 

опубліковані в наукових виданнях. 

Загальні принципи підготовки фахівців пер-

шого та другого наукових рівнів визначено в 

ст. 6 «Атестація здобувачів вищої освіти». Ате-

стація розглядається як встановлення 

відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь та компе-

тентностей вимогам стандартів вищої освіти. 

Функція атестації здобувачів ступеня доктора 

філософії здійснюється постійно діючою або ра-

зовою спеціалізованою вченою радою вищого 

навчального закладу чи наукової установи, 

акредитованою Національним агентством із за-

безпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), на 

підставі публічного захисту наукових досягнень 

у формі дисертації. Атестація осіб, які здобува-

ють ступінь доктора наук, здійснюється 

постійно діючою спеціалізованою вченою ра-

дою вищого навчального закладу чи наукової 

установи, акредитованою Національним агент-

ством із забезпечення якості вищої освіти, на 

підставі публічного захисту наукових досягнень 

у вигляді дисертації або опублікованої моно-

графії, або сукупності статей, опублікованих у 

вітчизняних (міжнародних) рецензованих фахо-

вих виданнях. Основними принципами атестації 

визначено відкритість і гласність, що забезпе-

чуються, зокрема, опри-людненням дисертацій-

них робіт та відгуків офіційних опонентів на 

офіційних веб-сайтах вищих навчальних за-

кладів та наукових установ [10].  
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Норми, що регулюють процедури підготовки 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації, були розвинуті у Законі «Про нау-

кову та науково-технічну діяльність» [14]. Так, 

стаття 27 визначає основними формами підго-

товки наукових кадрів вищої кваліфікації 

аспірантуру, ад’юнктуру та докторантуру, а та-

кож право наукових установ здійснювати підго-

товку докторів філософії за власними освітньо-

науковими програмами, які акредитовані Націо-

нальним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти. Стаття 28 закріплює право вчених 

на здобуття наукового ступеня доктора філо-

софії і доктора наук та присвоєння вчених звань 

старшого дослідника, доцента і професора. 

Присудження наукових ступенів та присвоєння 

вчених звань розглядається як державне 

визнання рівня кваліфікації вченого. При цьому 

наголошується, що підготовка науково-

педагогічних і наукових кадрів та присудження 

наукових ступенів і присвоєння вчених звань 

здійснюються відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту». Таким чином, на сьогодні 

саме цей Закон є основою нормативно-

правового за-безпечення системи підготовки 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

в Україні. Після його прийняття розпочалося 

практичне втілення європейських стандартів 

докторської підготовки.  

Проте залишається актуальним завершення 

формування правового поля повноцінної імпле-

ментації Закону «Про вищу освіту», зокрема, в 

його частині, що регламентує особливості 

підготовки наукових кадрів. Наприклад, Зако-

ном передбачено, що провідну роль у забезпе-

чені якості вищої освіти, зокрема, й щодо 

освітньо-наукового та наукового рівнів, має 

відігравати НАЗЯВО, яке формує та подає на 

затвердження Кабінету Міністрів України по-

ложення про акредитацію освітніх програм, пе-

релік галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, порядок присудження наукових ступенів 

(стаття 13), вимоги до рівня наукової 

кваліфікації здобувачів наукових ступенів та 

порядок їх присудження спеціалізованими вче-

ними радами, положення про акредитацію 

спеціалізованих вчених рад, а також акредитує 

спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяль-

ність (стаття 18). З огляду на це, у квітні 2015 р. 

Постановою Кабінету Міністрів України було 

створено НАЗЯВО та затверджено його статут 

[15]. А також затверджено перелік галузей знань 

і спеціальностей, яким визначено 29 галузей 

знань та 293 найменування спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти [12]. У вересні 2015 р. Наказом 

Міністерства освіти і науки України було ство-

рено Науково-методичну раду, до повноважень 

якої віднесено, зокрема, розроблення методо-

логії та методичних рекомендацій зі створення 

стандартів освітньої діяльності та стандартів 

вищої освіти, надання висновків щодо пропо-

зицій до переліку галузей знань і спеціально-

стей, розроблення рекомендацій щодо наукової 

організації праці працівників вищих навчальних 

закладів, нормування часу для планування й 

обліку наукової роботи [13].  

Наступним кроком стало розроблення нової 

редакції Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого в березні 2016 року 

[8]. Ним визначено, що освітньо-наукова про-

грама та навчальний план аспірантури склада-

ються з освітньої та наукової складових. Освіт-

ня складова передбачає засвоєння навчальних 

дисциплін, що може здійснюватися як на базі 

ВНЗ (наукової установи), до якого зарахований 

аспірант, так і в рамках реалізації права на ака-

демічну мобільність - на базі інших ВНЗ (нау-

кових установ). Аспіранти, незалежно від фор-

ми навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні 

заняття і проходити всі форми поточного та під-

сумкового контролю, передбачені індивідуаль-

ним навчальним планом аспіранта та освітньо-

науковою програмою аспірантури вищого нав-

чального закладу (наукової установи). 

Відповідно, освітньо-наукова програма аспіран-

тури має включати не менше чотирьох складо-

вих, що передбачають набуття аспірантом ком-

петентностей відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій (глибокі зі спеціальності, за якою 

проводиться дослідження, оволодіння загально-
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науковими (філо-софськими) компетентностя-

ми, набуття універсальних навичок дослідника 

(усної та письмової презентації результатів 

власного наукового дослідження, використання 

інформаційних технологій у науковій діяль-

ності, організації та проведення навчальних за-

нять, управління науковими проектами, 

реєстрації прав інтелектуальної власності), здо-

буття мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення отриманих ре-

зультатів у міжнародній науковій спільноті.  

Наукова складова освітньо-наукової програ-

ми передбачає проведення власного наукового 

дослідження аспірантом під керівництвом одно-

го або двох наукових керівників та оформлення 

його результатів у вигляді дисертації. Атестація 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо-

софії здійснюється постійно діючою або 

спеціалізованою вченою радою, утвореною для 

проведення разового захисту, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі 

дисертації, стан готовності до захисту якої 

визначається науковим керівником. Обов’яз-

ковою умовою допуску до захисту є успішне 

виконання аспірантом його індивідуального 

навчального плану [8]. Це дало можливість 

провідним вищим навчальним закладам та нау-

ковим установам здійснити практичні кроки з 

підготовки запровадження освітньо-наукового 

рівня «доктор філософії» та розроблення 

освітньо-наукових програм із відповідних галу-

зей знань. Так, наприклад, у Національному 

авіаційному університеті така робота розпоча-

лася в червні 2016 року. Були затверджені про-

ектні групи зі створення освітньо-наукових про-

грам близько 20 спеціальностей за чотирнадця-

тьма галузями знань (01 «Освіта», 02 «Культура 

та мистецтво», 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», 07 «Управління та адміністрування, 

08 «Право», 10 «Природничі науки», 12 «Інфор-

маційні технології», 13 «Механічна інженерія», 

14 «Електрична інженерія», 15 «Автоматизація 

та приладобудування», 16 «Хімічна біоінже-

нерія», 17 «Електроніка та телекомунікації», 

19 «Архітектура та будівництво», 27 «Тран-

спорт»). А вже у вересні 2016 року було 

здійснено перший набір здобувачів освітньо-

наукового рівня «доктор філософії» згідно но-

вих вимог. Таким чином, розпочався перший 

етап запровадження системи підготовки док-

торів філософії в Україні відповідно до євро-

пейських стандартів.  

Разом із тим, успішна реалізація євро-

пейської моделі підготовки наукових кадрів 

вищої кваліфікації потребує здійснення низки 

важливих кроків, як організаційного, так і пра-

вового характеру. Зокрема, є необхідність нала-

годження повноцінного функціонування 

НАЗЯВО згідно Закону «Про вищу освіту», пе-

редачі йому функцій регулювання та контролю, 

які продовжує здійснювати Міністерство освіти 

і науки України. Адже за статутом саме цей ор-

ган має здійснювати ліцензування та акредита-

цію вищих навчальних закладів, відкривати та 

координувати діяльність спеціалізованих вче-

них рад тощо. 

Майже рік знаходиться на обговоренні про-

ект нової редакції Порядку присудження науко-

вих ступенів [9], який містить норми, що 

відповідають європейським стандартам (напри-

клад, щодо права вченої ради ВНЗ або наукової 

установи затверджувати рішення спеціалізова-

ної вченої ради щодо присудження наукового 

ступеня та видачі диплома). Одним із стримую-

чих чинників запровадження цього порядку є те, 

що проект включає положення, які передбача-

ють безпосередню участь у цьому процесі 

НАЗЯВО (зокрема, щодо розміщення на його 

офіційному веб-сайті інформації про прийняття 

дисертації до захисту і призначення офіційних 

опонентів тощо). 

Крім того, потребують розвитку й методо-

логічні підходи щодо розбудови системи док-

торської підготовки. У сучасній європейській 

практиці система підготовки докторів філософії 

розглядається динамічною частиною Болонсь-

кого процесу, яка забезпечує інтеграцію Євро-

пейського простору вищої освіти (EHEA) та Єв-

ропейського наукового простору (ERA), осно-

вою творення в Європі суспільства знань. Спо-

стерігається тенденція поєднання магістерських 

та докторських програм. Особлива увага при-

діляється формуванню докторських шкіл як ос-

новного інструменту оволодіння рівнем доктора 

філософії. Основою докторського навчання 

стають оригінальні наукові дослідження в нау-
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кових школах за наявності необхідного науко-

вого обладнання, наукової атмосфери, спеціаль-

них програм фінансування. Докторське навчан-

ня прозглядається як складова частина науково-

го розвитку сучасного університету [17]. 

Висновки. Сучасні докторські програми 

стають не тільки засобом успішної академічної 

та наукової кар’єри, а й важливим етапом про-

фесійного розвитку фахівця в контексті його на-

вчання упродовж життя. Однією з умов їх ефек-

тивності стає структуризація процесу підготов-

ки докторів філософії, що передбачає наявність 

чітких процедур відбору здобувачів, чіткого ви-

окремлення в програмі навчальної (орієнтованої 

на формування універсальних компетентностей) 

та наукової (орієнтованої на формування профе-

сійної компетентності) компонент, забезпечення 

мобільності здобувачів, розширення можливос-

тей їх стажування за кордоном. Актуальним є 

посилення індивідуального підходу до доктор-

ського навчання, поєднання наукових дослі-

джень та навчання, інституційна відповідаль-

ність університетів та докторських шкіл за ре-

зультати підготовки докторів філософії. 

Важливого значення надається розробленню 

нормативного забезпечення процесу підготовки 

докторів філософії; чіткому визначенню відпо-

відальності університету, наукового керівника, 

аспіранта за результати навчання; зміщенню ак-

центів у підготовці докторів філософії з пріори-

тетності якості дисертаційних досліджень на як-

ість наукового середовища, в якому відбуваєть-

ся становлення молодого дослідника; зменшен-

ня бюрократизації цього процесу [16].  
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