
Схвалено вченою радою НАВС 

від 30.09.2015      (протокол № 19) 

 

ПОРЯДОК 

затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття наукових 

ступенів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та призначення 

наукових консультантів (керівників) 

 у Національній академії внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду на засіданнях кафедр 

(наукових лабораторій), науково-методичної ради та вченої ради Національної 

академії внутрішніх справ (далі – академії) питань про затвердження 

(уточнення) тем дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів 

доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та призначення (зміну) 

наукових консультантів (керівників). 

1.2. Здобувач наукового ступеня – це докторант (здобувач), ад’юнкт, 

аспірант (денної та заочної форм навчання), а також особа з числа науково-

педагогічних (наукових) працівників вищих навчальних закладів (наукових 

установ), яку зараховано або прикріплено до докторантури та ад’юнктури 

академії для здобуття відповідного наукового ступеня.  

1.3. Положення розроблено відповідно до законів України «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки»; Положення про підготовку науково-

педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.03.1999 № 309, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки 

на 2011–2015 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 24.09.2010 № 14; Переліку перспективних 

напрямів кандидатських і докторських дисертацій за юридичними 

спеціальностями (рішення президії Національної академії правових наук 

України від 18.10.2013 № 18/11); наказів МВС України «Про введення в дію 

Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у вищих 

навчальних закладах та науково-дослідних установах МВС України» від 

17.05.2000 № 308, «Про порядок затвердження тем дисертаційних досліджень 

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у вищих навчальних 

закладах та науково-дослідних установах МВС України» від 06.09.2004 

№ 1010, «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 

рр.» від 16.03.2015 № 275; «Інструкції про організацію підготовки науково-

педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-

дослідних установах Міністерства внутрішніх справ України» від 02.12.2013 

№ 1177; Основних напрямів наукових досліджень Національної академії 
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внутрішніх справ на 2014–2017 рр., схвалених вченою радою НАВС (протокол 

від 29.10.2013 № 28);  

1.4. Тема та розгорнутий план дисертаційного дослідження здобувача 

наукового ступеня розглядаються та затверджуються на засіданні вченої ради 

академії не пізніше трьох місяців з моменту зарахування до докторантури та 

ад’юнктури. 

1.5. З метою наближення тематики дисертаційних досліджень до 

практичних потреб органів внутрішніх справ та раціонального використання 

бюджетних коштів теми дисертаційних досліджень здобувачів наукового 

ступеня, зарахованих до докторантури та ад’юнктури академії за державним 

замовленням, мають відповідати тематиці Переліку пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 

2015–2019 рр., Основним напрямам наукових досліджень НАВС на 2014–

2017 рр., замовленням галузевих служб і підрозділів органів внутрішніх справ.  

1.6. У разі невідповідності обраної теми дисертаційного дослідження 

Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України здобувач наукового ступеня, зарахований на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, повинен обґрунтувати 

необхідність її розроблення в системі галузевої науки. 

1.7. Тема дисертаційного дослідження затверджується вченою радою 

НАВС персонально для кожного здобувача відповідного наукового ступеня з 

одночасним призначенням наукового консультанта (докторська дисертація) чи 

наукового керівника (кандидатська дисертація). 

 

 

2. Розгляд тем дисертаційних досліджень та пропозицій  

щодо наукових консультантів (керівників) на засіданнях  

кафедр (наукових лабораторій)  

 

2.1. Здобувач наукового ступеня, зарахований або прикріплений до 

докторантури та ад’юнктури академії, зобов’язаний обрати та винести на 

розгляд відповідної кафедри (наукової лабораторії) тему, план та 

обґрунтування дисертаційного дослідження. 

2.2. Основними питаннями, які вирішуються під час розгляду кафедрою 

(науковою лабораторією) представлених здобувачем наукового ступеня теми  

та плану дисертаційного дослідження, є її актуальність, очікувана наукова 

новизна, практичне спрямування та відповідність Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України. 

2.3. На засіданні кафедри (наукової лабораторії) одночасно з розглядом 

теми дисертаційного дослідження обговорюються пропозиції щодо 

призначення здобувачу наукового ступеня наукового консультанта (керівника). 

2.4. Кожному здобувачеві наукового ступеня доктора філософії 

(кандидата наук) призначається один науковий керівник, як правило, доктор 
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наук, або, за рішенням вченої ради, як виняток, доктор філософії (кандидат 

наук). 

2.5. До кандидатури наукового керівника із числа докторів філософії 

(кандидатів наук) висуваються такі вимоги: 

– наявність вченого звання доцента або старшого дослідника (старшого 

наукового співробітника); 

– стаж роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових 

працівників після захисту кандидатської дисертації на менше трьох років; 

– опубліковані наукові праці за спеціальністю (профілем) дисертаційного 

дослідження здобувача, в тому числі у виданнях, що включені до міжнародних 

науковометричних баз та переліків наукових фахових видань, рекомендованих 

МОН України; 

– досвід підготовки здобувачів наукового ступеня вищої освіти. 

2.6. Про відповідність кандидатури вимогам п. 2.5 Порядку зазначається 

у мотивованому поданні кафедри (наукової лабораторії), що є підставою для 

розгляду цього питання на засіданні науково-методичної секції та науково-

методичної ради. 

2.7. За результатами обговорення на засіданні кафедри (наукової 

лабораторії) приймається рішення про рекомендацію теми та плану 

дисертаційного дослідження, а також пропозицій щодо наукових консультантів 

(керівників) для розгляду на засіданні науково-методичної секції та науково-

методичної ради з подальшим затвердженням вченою радою академії.  

 

3. Розгляд тем дисертаційних досліджень  

та пропозицій щодо наукових консультантів (керівників)  

на засіданні науково-методичної секції та науково-методичної ради 

академії 

 

3.1. Здобувач наукового ступеня подає матеріали навчальної справи для 

розгляду на засіданні науково-методичної секції та секретарю науково-

методичної ради для включення до порядку денного не пізніше як за 10 днів до 

засідання в текстовому та електронному варіанті: 

3.1.1. Для затвердження теми дисертаційного дослідження та 

призначення наукового консультанта (керівника) до якої входять (додаток 1): 

  – план дисертаційного дослідження, підписаний здобувачем та науковим 

консультантом (керівником); 

  – обґрунтування теми, структури і змісту дисертаційного дослідження, 

підписане здобувачем та науковим консультантом (керівником); 

  – індивідуальний план роботи, підписаний здобувачем, науковим 

консультантом (керівником) та схвалений на засіданні кафедри (наукової 

лабораторії); 

  – згода наукового консультанта (керівника) про згоду на здійснення 

наукового консультування (керівництва) з обраної теми та наукової 
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спеціальності здобувача наукового ступеня із обов’язковим зазначенням 

кількості вже закріплених здобувачів наукового ступеня ; 

  – витяг з протоколу засідання кафедри (наукової лабораторії) 

з клопотанням перед вченою радою затвердити тему дисертаційного 

дослідження та призначити наукового консультанта (керівника); 

  – висновок науково-методичної секції науково-методичної ради щодо 

відповідності теми дисертаційного дослідження здобувача заявленій 

спеціальності та Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України;  

  – рапорт (заяву), підписаний керівником кафедри (наукової лабораторії) 

на ім’я голови вченої ради про включення до порядку денного питання про 

затвердження теми дисертаційного дослідження та призначення наукового 

консультанта (керівника); 

  – витяг з наказу про зарахування до докторантури (ад’юнктури) академії 

або прикріплення в якості здобувача наукового ступеня; 

  – довідку про включення наукової теми до плану науково-дослідної 

роботи кафедри (наукової лабораторії), підписану керівником кафедри 

(наукової лабораторії). 

Для здобувачів наукового ступеня, які працюють поза докторантурою, 

ад’юнктурою, обов’язковим є подання довідки про наявний науковий доробок 

по темі дисертації (наукові статті, опубліковані виступи на конференціях, 

авторські свідоцтва, патенти, результати соціологічних досліджень тощо), яка 

засвідчується керівником (завідувачем) кафедри (наукової лабораторії) та 

науковим консультантом (керівником). 

Для здобувачів наукового ступеня доктора наук обов’язковим є подання 

відгуків двох докторів наук – провідних фахівців за профілем дисертації, один 

з яких не повинен бути працівником академії. 

3.1.2. Для уточнення назви дисертаційного дослідження:  

  – план та обґрунтування нової теми дисертаційного дослідження з 

урахуванням вимоги зазначених в п. 2.2; 

  – довідку наукового консультанта (керівника) про згоду на здійснення 

наукового консультування (керівництва) за скоригованою темою 

дисертаційного дослідження (додаток 2); 

  – витяг з протоколу засідання кафедри (наукової лабораторії) з 

клопотанням перед вченою радою уточнити тему дисертаційного дослідження; 

  – висновок науково-методичної секції науково-методичної ради щодо 

відповідності скоригованої теми дисертаційного дослідження заявленій 

спеціальності та Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України;  

  – рапорт керівника кафедри (наукової лабораторії) на ім’я голови вченої 

ради про включення до порядку денного засідання питання про уточнення теми 

дисертаційного дослідження з обґрунтуванням підстав коригування об’єкта 

або предмета дослідження. 
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Питання про уточнення теми дисертаційного дослідження розглядаються 

лише за завершеною дисертацією (за результатами обговорення роботи на 

засіданні профільної кафедри або наукової лабораторії).  

3.1.3. Для зміни наукового консультанта (керівника): 

  – письмові згоди нового та попереднього наукових консультантів 

(керівників) (додаток 3); 

  – витяг з протоколу засідання кафедри (наукової лабораторії) з 

клопотанням перед вченою радою змінити наукового консультанта (керівника); 

  – мотивований рапорт за підписом керівника кафедри (наукової 

лабораторії) з обґрунтуванням підстав зміни наукового консультанта 

(керівника). 

3.2. Науково-методична рада приймає навчальну справу до попереднього 

розгляду за наявності вищезазначених документів. 

Обговорення науково-методичною радою питань, зазначених у  

пп. 3.1.1–3.1.3 цього Порядку, відбувається за участю здобувача, його 

наукового консультанта (керівника), а також фахівців профільних кафедр 

(наукових лабораторій) та інших структурних підрозділів академії. 

3.3. Присутність на засіданні науково-методичної ради та її науково-

методичних секцій здобувачів наукових ступенів, теми яких внесені на 

обговорення, а також їх наукових консультантів (керівників) є обов’язковою. 

Неявка зазначених осіб без поважних причин надає науково-методичній секції 

та науково-методичній раді підстави для зняття питання з порядку денного без 

обговорення. 

3.4. Після схвалення науково-методичною радою тем і планів 

дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня відділ організації 

науково-дослідної роботи надсилає їх до секретаріату Наукової ради МВС 

України для перевірки на предмет дублювання раніше затвердженим або 

захищеним темам, а також на відповідність Переліку пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України. 

3.5. Зауваження секретаріату Наукової ради МВС України підлягають 

обов’язковому розгляду відповідно до цього Порядку. 

 

 

4. Розгляд питання про затвердження тем дисертаційних  

досліджень та призначення наукових консультантів (керівників) 

на засіданні вченої ради академії 

 

 

4.1. Відділ організації науково-дослідної роботи після погодження 

секретаріатом Наукової ради МВС України тем і планів дисертаційних 

досліджень здобувачів наукового ступеня здійснює підготовку матеріалів для 

їх розгляду на засіданні вченої ради академії та проекту відповідного рішення. 

4.2. Присутність на засіданні вченої ради академії здобувачів наукових 

ступенів, теми яких внесені на обговорення, та їх наукових консультантів 
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(керівників) є обов’язковою. Неявка зазначених осіб без поважних причин 

надає вченій раді підстави для зняття питання з порядку денного без 

обговорення. 

4.3. Вчена рада академії приймає рішення про затвердження тем 

дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук, 

доктора філософії (кандидата наук) та призначення наукових консультантів 

(керівників) шляхом відкритого голосування. 

4.4. Здобувач наукового ступеня, якому Вчена рада академії відмовила в 

затвердженні теми дисертаційного дослідження або призначенні наукового 

консультанта (керівника), протягом одного місяця з дня прийняття рішення, 

зобов'язаний переобрати (доопрацювати) тему (план) дисертаційного 

дослідження та повторно винести її на розгляд кафедри відповідно до цього 

Порядку. 

 

5. Заключні положення 

 

5.1. Теми дисертаційних досліджень з грифом секретності 

затверджуються з дотриманням вимог Закону України «Про державну 

таємницю». 

5.2. У разі суттєвих змін в об’єкті та/або предметі дослідження здобувач 

наукового ступеня затверджує новообрану тему повторно з дотриманням цього 

Порядку. 

5.3. Відділ організації науково-дослідної роботи узагальнює затверджені 

вченою радою академії протягом календарного року теми дисертаційних 

досліджень та наукових консультантів (керівників) і щорічно в грудні в 

установленому порядку надсилає інформацію до НАПрН України для 

реєстрації. 

 

Відділ організації науково-дослідної  роботи 

 


