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 Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів 
Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення 

наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, 
призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, НАКАЗУЮ: 

1. Установити, що: 
1) на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена 

рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься 
інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання: 

примірник дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю 
або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати 
захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді 
опублікованої монографії - автореферат дисертації в електронному вигляді; 

відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить 
державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 
календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації; 

автореферат дисертацій крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або 
інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту 
дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації; 

2) розміщені відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу матеріали зберігаються у відкритому 
доступі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи) протягом трьох 
місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук. 

2. Забезпечення дотримання вимог, передбачених пунктом 1 цього наказу, покладається на голів 
спеціалізованих вчених рад. 

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) забезпечити державну 
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є. 
Міністр                               С. Квіт 
  

 

http://www.iae.org.ua/training/2015-08-18-11-10-46.html#n116

