
Кабінет Міністрів України Постановою «Деякі питання реалізації 

статті 54 Закону України «Про вищу освіту» № 656 від 19 серпня 2015 р. 

визначив порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань, а 

також зразки державних документів про присвоєння цих звань. 

Зокрема, новий Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених 

звань, що набере чинності з 1 січня 2016 р., визначає механізм затвердження 

атестаційною колегією МОН рішень про присвоєння вчених звань 

професора, доцента та старшого дослідника вченими радами вищих 

навчальних закладів або вченими радами наукових установ. 

Документом передбачено, що вчені звання професора та доцента 

присвоюватимуться особам, які професійно провадять науково-педагогічну 

або творчу мистецьку діяльність. У свою чергу, звання старшого дослідника 

будуть присвоювати особам, які професійно провадять наукову або науково-

технічну діяльність. 

Передбачено, що вчені звання присвоюватимуть вчені ради, а рішення 

вчених рад затверджуватиме атестаційна колегія МОН. 

Вчене звання професора присвоюється працівникам вищих навчальних 

закладів або наукових установ, які матимуть: науковий ступінь; вчене звання 

доцента або старшого дослідника; стаж роботи на посадах науково-

педагогічних або наукових працівників; сертифікат Загальноєвропейської 

рекомендації з мовної освіти на рівні не нижчому ніж В2; документи, які 

підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання. 

Також для присвоєння звання професора необхідно мати опубліковані 

наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, 

а також досвід підготовки докторів філософії або кандидатів наук. 

Вчене звання професора також може присвоюватися діячам культури і 

мистецтв, які працюють у вищих навчальних закладах та педагогічна робота 

яких відповідно до навчальних планів передбачає індивідуальну роботу з 

опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на 

формування професійної майстерності майбутнього митця. 

Для отримання звання професор діячам культури і мистецтв необхідно 

мати: відповідно почесне звання «Народний артист України», «Народний 

художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч 

мистецтв України»; вчене звання доцента; стаж роботи на посадах науково-

педагогічних працівників; значні особисті творчі досягнення; сертифікат 

відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не 

нижчому ніж В2, також необхідно мати публікації наукових праць у фахових 

наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав. 



Разом з тим вчене звання доцента буде присвоюватися працівникам 

вищих навчальних закладів, які мають: науковий ступінь; стаж роботи на 

посадах науково-педагогічних або наукових працівників; сертифікат з мовної 

освіти на рівні не нижчому ніж В2; документи, які підтверджують 

міжнародний досвід кандидата на отримання звання. Також для отримання 

звання доцента необхідно мати публікації наукових праць у виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз. 

Вчене звання доцента може присвоюватися також діячам культури і 

мистецтв, які працюють у вищих навчальних закладах, педагогічна робота 

яких відповідно до навчальних планів передбачає індивідуальну роботу з 

опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на 

формування професійної майстерності майбутнього митця. 

Для отримання вченого звання доцента кандидати з числа діячів 

культури і мистецтв повинні мати: відповідно почесне звання «Народний 

артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор 

України», «Заслужений діяч мистецтв України»; стаж роботи на посадах 

науково-педагогічних працівників; значні особисті творчі досягнення; 

публікації наукових праць у фахових наукових виданнях України чи 

провідних наукових виданнях інших держав. 

Відповідно до урядової постанови, вчене звання старшого дослідника 

присвоюватиметься працівникам вищих навчальних закладів та наукових 

установ, які мають науковий ступінь; стаж роботи на посадах науково-

педагогічних або наукових працівників; наукові праці у виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН; 

сертифікат мовної освіти на рівні не нижчому ніж В2 та документи, які 

підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання. 

Згідно з новим порядком затвердження рішень про присвоєння вчених 

звань, атестаційні справи надсилаються до МОН для розгляду атестаційною 

колегією МОН. 

Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання набирає чинності з 

дати набрання чинності наказом МОН про затвердження рішення вченої ради 

та видачу відповідного державного документа про присвоєння вченого 

звання на підставі рішення атестаційної колегії МОН. 

У разі недотримання вимог законодавства з питань присвоєння вчених 

звань атестаційна колегія МОН скасовуватиме рішення вченої ради та 

відмовлятиме у видачі державного документа про присвоєння вченого 

звання. 



Державним документом про присвоєння вченого звання є атестат про 

вчене звання. Інформація про серію та номер атестата про вчене звання буде 

занесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Особи, які отримали атестати про вчені звання до набрання чинності 

новим порядком затвердження рішень про присвоєння вчених звань (1 січня 

2016 р.) і отримують надбавку за вчене звання у розмірі, меншому за 

граничний розмір, за бажанням мають право пройти переатестацію з 1 січня 

2017 р. відповідно до порядку, встановленого МОН. 

Також урядовою постановою визначено, що в Україні визнаватимуться 

дійсними та не підлягатимуть обміну атестати, що видані атестаційними 

органами СРСР і Російської Федерації до 1 вересня 1992 р., а також атестати, 

що видані Вищою атестаційною комісією та Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту. 

Міністерство освіти і науки протягом двох місяців має затвердити 

порядок присвоєння вищими навчальними закладами та науковими 

установами вчених звань, а також порядок їх позбавлення. 

Текст документа: «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України 
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248463616 (З нового року 

вчені звання отримуватимуть по-новому // Західна інформаційна 
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