
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
М  О У  20 о & Р у .  м*Київ

Про утворення спеціалізованих вчених 
рад для присудження ступеня доктора 
філософії, внесення змін до наказів 
Міністерства освіти і науки України 
від 18 червня 2020 року № 822 та 
від 22 липня 2020 року № 947

Відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункту 5 Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, 
пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 4 червня 2020 року 
№ 767 «Деякі питання діяльності закладів вищої освіти» та на підставі 
клопотань закладів вищої освіти і наукових установ

НАКАЗУЮ:

1. Утворити спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду 
та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії з галузей знань та за спеціальностями у складі згідно з додатком.

2. Унести зміни:
1) до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 

2020 року № 822 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для 
присудження ступеня доктора філософії»:

у пункті 1 наказу в частині утворення спеціалізованої вченої ради 
ДФ 26.883.002 слова «Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи»» замінити словами «Університету банківської справи»;

у Складі спеціалізованих вчених рад, затвердженого пунктом 2 наказу, 
в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради ДФ 26.883.002:

слова «Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської 
справи»» замінити словами «Університет банківської справи»;

вивести зі складу ради голову ради, доктора економічних наук, 
професора Азаренкову Галину Михайлівну;

ввести до складу ради та призначити головою ради доктора 
економічних наук, професора Вовчак Ольгу Дмитрівну, завідувачку кафедри 
Університету банківської справи;
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2) до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 
2020 року № 947 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для 
присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 6 липня 2020 року № 897»:

у пункті 1 наказу в частині утворення спеціалізованої вченої ради 
ДФ 26.883.003 слова «Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи»» замінити словами «Університету банківської справи»;

у Складі спеціалізованих вчених рад, затвердженого пунктом 2 наказу: 
в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради 

ДФ 26.883.003 слова «Державний вищий навчальний заклад «Університет 
банківської справи»» замінити словами «Університет банківської справи»;

в частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради 
ДФ 58.601.010 Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України:

вивести із складу ради опонента, доктора медичних наук, професора 
Сагача Вадима Федоровича;

ввести до складу ради та призначити опонентом доктора медичних 
наук, професора Гунаса Ігоря Валерійовича, професора кафедри Вінницького 
національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Інна Єрко) забезпечити внесення відповідних 
відміток у справи архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Миколу Кизима.

Т. в. о. Міністра Сергій ШКАРЛЕТ




