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З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про наукову і науково-технічну діяльність  
 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25) 
 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціо-
нування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створює 
умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення 
потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії 
освіти, науки, бізнесу та влади. 

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу 
суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуаль-
ного зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної 
підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної 
складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації 
інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової 
науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та ін-
ших потреб. 

 
Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 
1) ад’юнкт - вчений, який проводить наукові дослідження у рамках підго-

товки в ад’юнктурі вищого військового навчального закладу (вищого нав-
чального закладу із специфічними умовами навчання) для здобуття ступеня 
доктора філософії; 

2) аспірант - вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні 
наукові дослідження у рамках підготовки в аспірантурі у вищому навчально-
му закладі/науковій установі для здобуття ступеня доктора філософії; 

3) виробничо-орієнтована (галузева) наукова установа - наукова установа, 
науково-технічний результат діяльності якої призначений для безпосередньо-
го впровадження у виробництво та/або практичного використання на 
підприємствах і в установах; 

4) вчений - фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або) при-
кладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (при-
кладні) результати; 

5) грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безпово-
ротній основі державою, юридичними, фізичними особами, у тому числі іно-
земними, та (або) міжнародними організаціями для розвитку матеріально-
технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, 
проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових до-
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сліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема на 
оплату праці наукових (науково-педагогічних) працівників у рамках їх вико-
нання, за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранту; 

6) державна дослідницька інфраструктура - об’єднання наукових установ 
та (або) вищих навчальних закладів державної форми власності, що ство-
рюється з метою оптимального використання їхніх ресурсів (кадрів, ма-
теріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів та зберігання банків даних і 
знань) та координації їх ефективного використання для проведення наукових, 
науково-технічних досліджень і науково-технічних розробок на найвищому 
рівні, а також забезпечення спільного проведення заходів щодо якісної підго-
товки фахівців у відповідних галузях знань; 

7) докторант - науковий або науково-педагогічний працівник, який про-
водить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження у рамках 
підготовки в докторантурі у вищому навчальному закладі (науковій установі) 
для здобуття ступеня доктора наук; 

8) дослідне виробництво - структурний підрозділ наукової установи, 
університету, академії, інституту або юридична особа, основною діяльністю 
якого є виготовлення та апробація дослідних зразків, корисних моделей, но-
вих продуктів, технологічних процесів, надання відповідних послуг, 
пов’язаних з цією діяльністю, тощо; 

9) дослідницька інфраструктура - сукупність засобів, ресурсів та 
пов’язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством 
для проведення досліджень на найвищому рівні, що охоплює найважливіші 
об’єкти наукового устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, 
що базуються на знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних нау-
кової інформації), інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (грід, 
комп’ютери, програмне забезпечення і мережевий зв’язок), та інші структури 
унікального характеру. Дослідницькі інфраструктури можуть бути локально 
розташованими, віртуальними або розподіленими (організована мережа ре-
сурсів), державними або приватними. Дослідницькі інфраструктури можуть 
входити до міжнародних мереж; 

10) Європейський дослідницький простір - система програм та політич-
них інструментів, що об’єднує інституційне середовище досліджень і ро-
зробок держав - учасниць Європейського Союзу та асоційованих членів з ме-
тою розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, вільного 
трансферу знань, мобільності дослідників; 

11) молодий вчений - вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не 
нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має 
науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі; 

12) наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 
видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження; 

13) наукова експедиція - організаційна форма наукових досліджень, що 
передбачає подорож, поїздку, відрядження наукового працівника (групи нау-
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кових працівників) з метою здобуття емпіричних відомостей для отримання 
практичного досвіду та подальших теоретичних узагальнень у відповідній 
галузі наук; 

14) наукова (науково-технічна) продукція - науковий та (або) науково-
технічний (прикладний) результат, призначений для реалізації; 

15) наукова (науково-технічна) робота - наукові дослідження та науково-
технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання науко-
вого, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами нау-
кової (науково-технічної) роботи є науково-дослідні, дослідно-
конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, техно-
логічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних 
зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, 
пов’язані з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії 
практичного використання; 

16) наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, 
науково-практична) установа (далі - наукова установа) - юридична особа не-
залежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в 
установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-
технічна діяльність є основною; 

17) наукове видавництво - видавництво - юридична особа, основним ви-
дом діяльності якої є видавнича діяльність, спрямована на висвітлення ре-
зультатів наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-
організаційної діяльності, оприлюднення наукових результатів, представлен-
ня наукової (науково-технічної) продукції, а також досліджень у галузі теорії 
та методики науково-видавничої справи; 

18) наукове видання - твір (узагальнююча наукова праця, монографія, 
збірник наукових праць, збірник документів і матеріалів, тези та матеріали 
наукових конференцій, автореферат дисертації, препринт, словник, енцикло-
педія, науковий довідник або покажчик, наукове періодичне видання тощо) 
наукового характеру, що пройшов процедуру наукового рецензування та за-
твердження до друку вченою (науковою, науково-технічною, технічною) ра-
дою наукової установи або вищого навчального закладу, редакційно-
видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або в 
інший спосіб, містить інформацію про результати наукової, науково-
технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, теоре-
тичних чи експериментальних досліджень (науково-дослідне видання); 
підготовлені науковцями до публікації тексти пам’яток культури, історичних 
документів чи літературних текстів (археографічне або джерелознавче ви-
дання); науково систематизовані дані чи матеріали, що відображають історію 
науки та сучасний стан наукового знання (науково-довідкове або науково-
інформаційне видання), призначені для поширення, що відповідають вимо-
гам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видав-
ничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання; 

19) науковий підрозділ - структурний підрозділ юридичної особи, основ-
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ним завданням якого є провадження наукової, науково-технічної або науко-
во-організаційної діяльності, у штаті якого посади наукових працівників ста-
новлять не менш як 50 відсотків. Типами наукового підрозділу є інститут, 
науково-дослідна частина, управління, відділення, комплекс, центр, відділ, 
лабораторія, секція, сектор, бюро, група, філіал, дослідна станція, дослідне 
поле, ботанічний сад, дендропарк, обсерваторія, наукова (науково-технічна) 
бібліотека, науковий (науково-технічний) музей; 

20) науковий працівник - вчений, який має вищу освіту не нижче другого 
(магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) про-
фесійно провадить наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науко-
во-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від на-
явності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами 
атестації у випадках, визначених законодавством; 

21) науковий (науково-технічний) проект - комплекс заходів, пов’язаних 
із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням наукових до-
сліджень та (або) науково-технічних розробок з метою досягнення конкрет-
ного наукового або науково-технічного (прикладного) результату; 

22) науковий результат - нове наукове знання, одержане в процесі фун-
даментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях 
інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої нау-
кової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-
дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту 
нормативно-правового акта, нормативного документа або науково-
методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних 
наукових досліджень або містить наукову складову, тощо; 

23) науково-організаційна діяльність - діяльність, спрямована на мето-
дичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-
технічної та науково-педагогічної діяльності; 

24) науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність в університе-
тах, академіях, інститутах та закладах післядипломної освіти, що пов’язана з 
науковою та (або) науково-технічною діяльністю; 

25) науково-педагогічний працівник - вчений, який має вищу освіту не 
нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору 
(контракту) в університеті, академії, інституті професійно провадить педа-
гогічну та наукову або науково-педагогічну діяльність та має відповідну 
кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, 
підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодав-
ством; 

26) науково-технічна діяльність - наукова діяльність, спрямована на 
одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, інже-
нерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними вида-
ми якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експеримен-
тальні) розробки; 

27) науково-технічний (прикладний) результат - одержані під час прове-
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дення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експеримен-
тальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, проце-
си, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, вве-
дені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробу-
вання, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну 
практику. Науково-технічний (прикладний) результат може бути у формі 
ескізного проекту, експериментального (дослідного) зразка або його діючої 
моделі, конструкторської або технологічної документації на науково-
технічну продукцію, дослідного зразка, проекту нормативно-правового акта, 
нормативного документа або науково-методичних документів тощо; 

28) науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна 
діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих у результаті науко-
вих досліджень чи практичного досвіду, та провадиться з метою доведення 
таких знань до стадії практичного використання. Результатом науково-
технічних (експериментальних) розробок є нові або істотно вдосконалені ма-
теріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти права 
інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги; 

29) основна діяльність наукових установ - проведення фундаментальних 
досліджень, прикладних наукових і науково-технічних (експериментальних) 
розробок, надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-
технічної експертизи, підготовка наукових кадрів, розвиток і збереження на-
укової інфраструктури; 

30) прикладні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні нау-
кові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для 
практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові 
знання, призначені для створення нових або вдосконалення існуючих ма-
теріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропо-
зиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань; 

31) принцип відповідності міри впливу - принцип взаємодії між різними 
рівнями в ієрархічній системі управління, який визначає, що на вищому рівні 
мають прийматися такі рішення, що залишають нижчому рівню найбільшу 
свободу у процесі їх реалізації; 

32) принцип субсидіарності - принцип взаємодії між різними рівнями в 
ієрархічній системі управління, за якої вищий рівень приймає нові рішення 
(правила та процедури) тільки за умови їх вищої ефективності, ніж відповідні 
рішення нижчого рівня; 

33) фундаментальні наукові дослідження - теоретичні та експерименталь-
ні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про зако-
номірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх 
взаємозв’язків. Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпоте-
зи, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше 
явищ і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспіль-
ства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у 
сфері економіки. 
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Стаття 2. Мета і завдання 
1. Метою цього Закону є врегулювання відносин, пов’язаних з про-

вадженням наукової і науково-технічної діяльності, та створення умов для 
підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів 
для забезпечення розвитку всіх сфер суспільного життя. 

2. Основними завданнями цього Закону є визначення: 
1) правового статусу суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності, 

матеріальних та моральних стимулів для забезпечення престижності та 
пріоритетності відповідної сфери діяльності; 

2) економічних, соціальних та правових гарантій наукової і науково-
технічної діяльності, свободи наукової творчості; 

3) основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері на-
укової і науково-технічної діяльності, міжнародного науково-технічного 
співробітництва; 

4) повноважень органів державної влади щодо здійснення державного ре-
гулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Стаття 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяль-
ність 

1. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність 
складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регу-
люють відносини у процесі провадження такої діяльності, та міжнародних 
договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. 

 
Розділ II  

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ НАУКОВОЇ  
І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 4. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності 
1. Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є наукові праців-

ники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти і докторанти, 
інші вчені, наукові установи, університети, академії, інститути, музеї, інші 
юридичні особи незалежно від форми власності, що мають відповідні наукові 
підрозділи, та громадські наукові організації. 

Стаття 5. Вчений 
1. Вчений є основним суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності. 
2. Вчений має право: 
1) обирати види, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності 

відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських 
цінностей; 

2) об’єднуватися з іншими вченими в громадські організації, постійні або 
тимчасові наукові колективи для провадження спільної наукової, науково-
технічної та науково-педагогічної діяльності; 

3) брати участь у конкурсах на проведення наукових досліджень, які 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел 
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відповідно до законодавства України; 
4) здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати 

своєї діяльності; 
5) публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх в ін-

ший спосіб у порядку, встановленому законодавством України; 
6) брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і на-

уково-педагогічних працівників; 
7) отримувати, передавати та поширювати відкриту науково-технічну ін-

формацію; 
8) отримувати належні стимулювання та мотивацію до наукової і науко-

во-технічної діяльності, орієнтовані на об’єктивну оцінку реалізації конкрет-
них завдань за кінцевим результатом; 

9) здобувати державне і громадське визнання шляхом присвоєння йому 
наукових ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок у розви-
ток науки, технологій, впровадження наукових, науково-технічних резуль-
татів у виробництво та за підготовку наукових кадрів. 

3. Вчений під час провадження наукової, науково-технічної, науково-
організаційної та науково-педагогічної діяльності зобов’язаний: 

1) не завдавати шкоди здоров’ю та життю людини, навколишньому при-
родному середовищу; 

2) додержуватися етичних норм наукового співтовариства, неухильно до-
тримуватися норм права інтелектуальної власності. 

Стаття 6. Науковий працівник 
1. Науковий працівник провадить наукову (науково-технічну, науково-

організаційну, науково-педагогічну) діяльність у наукових установах, вищих 
навчальних закладах, наукових підрозділах установ, організацій, 
підприємств. 

2. Робочий час наукового працівника визначається Кодексом законів про 
працю України та іншими актами законодавства України, прийнятими 
відповідно до нього. 

Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих нав-
чальних закладів може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, 
відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу 
початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з до-
триманням вимог статей 50-52 і 56 Кодексу законів про працю України. 

Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих нав-
чальних закладів може запроваджуватися дистанційний режим праці. 

Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу та ди-
станційного режиму праці в науковій установі (вищому навчальному закладі) 
визначається в колективному договорі або рішенням керівника наукової 
установи (вищого навчального закладу) за погодженням з виборним органом 
первинної профспілкової організації. 

Конкретний перелік професій і посад наукової установи (вищого нав-
чального закладу), на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого 
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часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою (науковою, науко-
во-технічною, технічною) радою наукової установи (вищого навчального за-
кладу). 

Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та ди-
станційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового 
розпорядку наукової установи (вищого навчального закладу). 

Перелік видів наукової (науково-технічної) роботи, а також методичної, 
експертної, консультаційної, організаційної роботи для наукових працівників 
наукової установи (вищого навчального закладу) визначається керівником 
відповідної установи (закладу). 

3. Науковий працівник має право: 
1) бути членом і брати участь у діяльності професійних спілок, громадсь-

ких об’єднань і політичних партій; 
2) прийняти вмотивоване рішення про відмову від участі в науковій (нау-

ково-технічній) діяльності, результати якої можуть порушити права самого 
наукового працівника або іншої людини, суспільства, завдати шкоди навко-
лишньому природному середовищу або порушити етичні норми наукового 
співтовариства; 

3) на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок коштів 
державного бюджету та інших джерел фінансування відповідно до законо-
давства України; 

4) на іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються держа-
вою, юридичними та фізичними особами; 

5) на об’єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної вина-
городи відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та складності 
виконуваної роботи, а також на одержання доходу чи іншої винагороди від 
реалізації наукового або науково-технічного (прикладного) результату своєї 
діяльності; 

6) провадити науково-педагогічну діяльність, надавати консультативну 
допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства України; 

7) працювати за сумісництвом, зокрема на керівних наукових та науково-
педагогічних посадах, за умови забезпечення уникнення конфлікту інтересів; 

8) провадити підприємницьку діяльність відповідно до законодавства 
України; 

9) підвищувати свою кваліфікацію. 
4. Науковий працівник зобов’язаний: 
1) проводити наукові дослідження та (або) науково-технічні (експеримен-

тальні) розробки відповідно до укладених договорів (контрактів); 
2) представляти результати наукової і науково-технічної діяльності шля-

хом наукових доповідей, публікацій тощо; 
3) проходити в установленому порядку атестацію на відповідність зай-

маній посаді; 
4) постійно підвищувати свою кваліфікацію; 
5) додержуватися етичних норм наукового співтовариства. 
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5. Прийняття на роботу наукових працівників здійснюється на конкурс-
них засадах, крім випадків, передбачених законодавством України. 

Примірне положення про порядок проведення конкурсу на заміщення ва-
кантних наукових посад державної наукової установи затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

Порядок прийняття на вакантні наукові посади науковими установами 
іншої форми власності передбачається їх статутами (положеннями) чи інши-
ми установчими документами. 

6. Науковий працівник не може бути примушений до проведення науко-
вих досліджень, якщо вони або їх результати завдають чи можуть завдавати 
шкоди здоров’ю та життю людини, навколишньому природному середовищу, 
а також не може бути притягнутий до відповідальності за відмову від участі у 
таких дослідженнях. 

Стаття 7. Наукова установа 
1. В Україні діють наукові установи державної, комунальної та приватної 

форм власності, які мають рівні права у здійсненні наукової, науково-
технічної та інших видів діяльності. 

Комунальні наукові установи утворюються у формі комунальних 
підприємств. 

Наукова установа діє на підставі статуту (положення) чи іншого уста-
новчого документа, що затверджуються в установленому порядку. 

Наукова установа є юридичною особою та може мати статус неприбутко-
вої організації. 

2. Утворення, реорганізація та ліквідація державних наукових установ 
здійснюються в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. 

Національна академія наук України, національні галузеві академії наук 
утворюють, реорганізують, ліквідують наукові установи, що перебувають у 
їх віданні, з урахуванням норм Закону України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій 
наук та статусу їх майнового комплексу". 

Утворення, реорганізація та ліквідація інших наукових установ 
здійснюються за рішенням їх засновників. 

3. Наукові установи за погодженням із власником (власниками) або упов-
новаженим ним (ними) органом, або засновником можуть входити до 
об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збе-
реженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності. 

4. Складовими матеріально-технічної бази наукових установ є будівлі, 
споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, 
службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи. 

Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової 
форми наукової установи з метою забезпечення провадження її статутної 
діяльності засновником закріплюються за нею на основі права оперативного 
управління чи господарського відання або передаються їй у власність будівлі, 
споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та 
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інше майно. 
5. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок (для 

приватних наукових установ), у тому числі набуття відповідних прав на зем-
лю, здійснюються науковими установами відповідно до земельного законо-
давства. 

Земельні ділянки передаються державним і комунальним науковим уста-
новам у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодек-
сом України, і не можуть бути вилучені (припинено право постійного кори-
стування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або ор-
ганів місцевого самоврядування без згоди власника (власників) або уповно-
важеного ним (ними) органу чи Президії Національної академії наук України 
або національних галузевих академій наук. 

Передача в оренду державними (комунальними) науковими установами 
закріплених за ними на основі права оперативного управління або госпо-
дарського відання об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюєть-
ся без права їх викупу відповідно до законодавства України. 

6. Наукова установа з метою перепідготовки наукових працівників та 
спеціалістів може здійснювати навчання за програмами післядипломної 
освіти в установленому порядку, а також утворювати спільно з університета-
ми, академіями, інститутами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців 
за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії. 

Наукові установи, а також національні академії наук мають право засно-
вувати вищі начальні заклади з відповідних напрямів наукової діяльності (га-
лузі знань) у порядку, передбаченому Законом України "Про вищу освіту", 
брати участь у забезпеченні навчального процесу та створювати на договір-
них засадах науково-навчальні об’єднання. 

Наукові установи мають право здійснювати видавничу діяльність науко-
вого, освітнього та просвітницького характеру, виступати в установленому 
порядку засновниками друкованих засобів масової інформації, наукових ви-
давництв, наукових журналів та наукових видань. 

7. Наукова установа відповідно до договору, укладеного з іншою науко-
вою установою або університетом, академією, інститутом, може розміщувати 
структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову і науково-
технічну діяльність, на базі цієї наукової установи або такого навчального за-
кладу з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень. 

8. З метою незалежної оцінки наукових результатів діяльності державної 
наукової установи за рішенням власника або засновника при такій установі 
може створюватися наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних 
вчених. Типове положення про наглядову радурозробляється у порядку, 
визначеному цим Законом, та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

9. При науковій установі можуть утворюватися спеціалізовані вчені ради 
із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних напрямів 
діяльності цієї наукової установи у порядку, передбаченому законодавством 
України. 
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Наукова установа має право приймати остаточне рішення щодо присуд-
ження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами. 

10. Наукова установа зобов’язана підтримувати та розвивати свою науко-
во-дослідну та дослідно-експериментальну базу, оновлювати виробничі фон-
ди. 

11. Управління науковою установою здійснює її керівник або інший ор-
ган, визначений статутом чи іншим установчим документом. 

12. Основною структурною одиницею наукової установи є науковий 
підрозділ. Для вирішення окремих завдань можуть утворюватися тимчасові 
наукові (творчі) колективи. 

13. Керівники структурних підрозділів наукової установи обираються на 
посади на конкурсних засадах на строк не більше п’яти років з правом перео-
брання ще на один строк, якщо інше не встановлено статутом (положенням) 
наукової установи. 

Керівник структурного підрозділу наукової установи в межах своїх пов-
новажень несе відповідальність за діяльність структурного підрозділу. 

14. Для забезпечення завершення науково-дослідних або дослідно-
конструкторських робіт, підготовки проектно-конструкторської документації 
під час створення нових видів продукції або технологічних процесів у струк-
турі наукової установи, вищого навчального закладу може утворюватися до-
слідне виробництво. 

15. До складу наукових установ медичного спрямування можуть входити 
клініки, лікувально-діагностичні підрозділи. 

16. До виробничо-орієнтованих наукових установ належать науково-
дослідні, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні, дослідно-
технологічні та проектно-конструкторські підприємства та організації. 

Держава сприяє діяльності виробничо-орієнтованих наукових установ 
шляхом їх державної підтримки та цільового субсидіювання. Для державної 
підтримки виробничо-орієнтованих наукових установ запроваджуються 
бюджетні програми сприяння їх розвитку, кошти на які щорічно передбача-
ються у Державному бюджеті України. 

17. Наукова установа при виконанні наукової (науково-технічної) роботи 
самостійно встановлює порядок використання коштів відповідних статей 
кошторису на виконання роботи. 

Стаття 8. Державні наукові установи 
1. Державними науковими установами є наукові установи, засновані на 

державній власності. 
Майно, що становить матеріально-технічну базу державної наукової 

установи, закріплюється за такою установою на основі права оперативного 
управління або господарського відання відповідно до організаційно-правової 
форми. 

Основні засоби, інше майно та обладнання закріплюються за державними 
науковими установами на основі права оперативного управління або госпо-
дарського відання відповідно до організаційно-правової форми. 
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2. Державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які 
відповідно до статті 1цього Закону належать до наукових установ, звільня-
ються від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 
за результатами своєї фінансово-господарської діяльності та зобов’язані не 
менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на 
провадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, фінансу-
вання інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази. 

3. Державні наукові установи, які повністю або частково фінансуються за 
рахунок державного бюджету, в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, можуть зараховувати власні надходження, отримані від 
плати за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благо-
дійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та 
іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інно-
ваційних проектів) за рішенням вченої ради на спеціальні реєстраційні 
рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговуван-
ня бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, 
відкриті в установах банків державного сектору. 

Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів 
державної наукової установи на вкладних (депозитних) рахунках в установах 
банків державного сектору, включаються до фінансового плану (кошторису) 
наукової установи і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних 
із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, прид-
бання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт 
приміщень тощо у межах статутної діяльності наукової установи. 

Стаття 9. Керівник наукової установи 
1. Керівник наукової установи: 
1) вирішує питання провадження науковою установою діяльності 

відповідно до статутних завдань; 
представляє наукову установу в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах незалеж-
но від форми власності; 

2) відповідає за результати діяльності наукової установи перед власником 
(власниками) або уповноваженим ним (ними) органом; 

3) видає відповідно до своєї компетенції накази і розпорядження; 
4) визначає функціональні обов’язки працівників; 
5) призначає частину складу вченої (наукової, науково-технічної, техніч-

ної) ради наукової установи; 
6) здійснює інші повноваження, передбачені статутом (положенням) нау-

кової установи. 
Керівник наукової установи щороку звітує перед колективом наукових 

працівників про свою діяльність. 
2. Керівник державної наукової установи обирається шляхом таємного 

голосування на зборах колективу наукових працівників цієї установи на 
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строк до п’яти років у межах строку, визначеного статутом (положенням) 
державної наукової установи, з правом бути переобраним і призначається на 
посаду власником (власниками) наукової установи або уповноваженим ним 
(ними) органом, або засновником у порядку, передбаченому цим Законом і 
статутом (положенням) державної наукової установи. 

3. Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно 
володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора 
філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-
педагогічних працівників не менш як 10 років. Власник (власники) або упов-
новажений ним (ними) орган може (можуть) установити додаткові 
кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду керівника державної 
наукової установи, що випливають із специфіки діяльності цієї установи. 

Одна і та сама особа не може бути керівником відповідної державної нау-
кової установи більш як два строки. 

Не може бути обрана, призначена на посаду керівника (у тому числі ви-
конувачем обов’язків керівника) державної наукової установи (наукової ор-
ганізації) особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмеже-
на; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена 
або не знята в установленому законом порядку; 

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопо-

рушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду закон-
ної сили; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопору-
шення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної 
сили. 

4. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган зобов’язаний 
(зобов’язані) оголосити конкурс на заміщення посади керівника державної 
наукової установи не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контрак-
ту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повнова-
жень керівника державної наукової установи конкурс оголошується протягом 
тижня з дня утворення вакансії. 

Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган протягом двох 
місяців з дня оголошення конкурсу на посаду керівника державної наукової 
установи приймає (приймають) пропозиції щодо претендентів на посаду 
керівника державної наукової установи і протягом 20 календарних днів з дня 
закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади вно-
сить (вносять) кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього 
Закону та встановленим власником (власниками) додатковим вимогам, на 
розгляд зборів колективу наукових працівників державної наукової установи. 

Претенденти на посаду керівника державної наукової установи розгля-
даються на зборах колективу наукових працівників цієї установи. Кожен 
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член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну 
кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур. 

Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган призначає 
(призначають) на посаду керівника державної наукової установи, яка по-
вністю або частково фінансується за рахунок коштів державного бюджету, 
кандидатуру, яка набрала більш як дві третини голосів наукових працівників, 
присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї державної наукової 
установи. 

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу на-
укових працівників були присутні не менш як дві третини фактичної чисель-
ності штатних наукових працівників цієї державної наукової установи. 

Якщо кандидат на посаду керівника державної наукової установи набрав 
більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, 
присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї державної наукової 
установи, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган може 
(можуть) призначити його на посаду або, за наявності вмотивованих запере-
чень, оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівни-
ка державної наукової установи на строк не більш як шість місяців. 

Якщо жоден із претендентів на посаду керівника державної наукової 
установи не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових 
працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї дер-
жавної наукової установи, проводиться другий тур голосування. 

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі 
набрали найбільшу кількість голосів. 

Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган призначає 
(призначають) на посаду керівника державної наукової установи особу, яка у 
другому турі набрала більш як дві третини голосів наукових працівників, 
присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї державної наукової 
установи. 

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу на-
укових працівників були присутні не менш як дві третин фактичної чисель-
ності штатних наукових працівників цієї державної наукової установи. 

Якщо кандидат на посаду керівника державної наукової установи у дру-
гому турі набрав більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів науко-
вих працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї 
державної наукової установи, власник (власники) або уповноважений ним 
(ними) орган має (мають) право призначити його на посаду або, за наявності 
вмотивованих заперечень, оголосити новий конкурс, призначивши виконува-
ча обов’язків керівника державної наукової установи на строк не більш як 
шість місяців. 

Контракт з обраним керівником державної наукової установи укладається 
власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом в установ-
леному порядку протягом одного місяця з дня обрання на строк, визначений 
статутом (положенням) цієї державної наукової установи, але не більш як на 
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сім років. 
5. Керівник державної наукової установи може бути звільнений з посади 

власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом з підстав, 
визначених законодавством про працю, а також за порушення умов контрак-
ту. Керівник державної наукової установи також може бути звільнений з по-
сади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колекти-
ву наукових працівників державної наукової установи. Підстави для відкли-
кання керівника державної наукової установи визначаються законодавством 
про працю та статутом (положенням) цієї державної наукової установи. 

Подання про відкликання керівника державної наукової установи може 
бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників цієї держав-
ної наукової установи не менш як половиною статутного складу наглядової 
або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради цієї наукової уста-
нови. Збори колективу наукових працівників вважаються повноважними, 
якщо на них присутні не менш як дві третини фактичної чисельності штатних 
наукових працівників цієї державної наукової установи. Рішення про відкли-
кання керівника приймається двома третинами голосів наукових працівників, 
присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї державної наукової 
установи. 

6. Методичні рекомендації щодо особливостей обрання керівника дер-
жавної наукової установи та типова форма контракту з керівником державної 
наукової установи затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

7. Дія положень, передбачених частинами другою - шостою цієї статті, не 
поширюється на державні комерційні підприємства та казенні підприємства, 
які відповідно до статті 1 цього Закону належать до наукових установ. Для 
таких наукових установ конкурсний відбір та призначення керівника 
здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Призна-
чення на посаду керівників наукових установ інших форм власності 
здійснюється в порядку, встановленому статутом (положенням) цих науко-
вих установ. 

8. Керівники наукових установ, що належать до сфери управління цен-
тральних органів виконавчої влади, можуть призначатися керівниками 
відповідних органів виконавчої влади на конкурсних засадах. 

Особливості призначення та звільнення керівників наукових установ, що 
входять до складу Національної академії наук України та національних галу-
зевих академій наук, визначаються статутами відповідних академій наук. 

9. Засновник (засновники) новоутвореної державної наукової установи 
або уповноважений ним (ними) орган призначає (призначають) виконувача 
обов’язків керівника державної наукової установи на строк не більш як шість 
місяців. 

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової 
установи 

1. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є 
колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю 
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наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції. 
2. Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) 

ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової уста-
нови. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, тех-
нічної) ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, 
а решта членів призначаються наказом керівника цієї наукової установи. Для 
наукових установ Національної академії наук України, кількість працівників 
яких перевищує 500 осіб або які мають відокремлені відділення, філії, інші 
структурні підрозділи, нормативними документами Національної академії 
наук України може передбачатися особливий порядок обрання складу вченої 
ради. 

Керівник наукової установи, його заступник з наукової роботи і вчений 
секретар наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, 
технічної) ради наукової установи за посадою. 

Голова, його заступники та вчений секретар вченої (наукової, науково-
технічної, технічної) ради обираються таємним голосуванням з числа її 
членів. 

До складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової 
установи також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання 
молодих вчених (представник молодих вчених) наукової установи та керів-
ник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) нау-
кової установи. 

3. До виключної компетенції вченої (наукової, науково-технічної, техніч-
ної) ради наукової установи належать питання щодо: 

1) визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних 
напрямів наукової і науково-технічної діяльності; 

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та резуль-
татів науково-дослідних робіт; 

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і нау-
ково-технічних (експериментальних) розробок; 

4) удосконалення та розвитку структури наукової установи; 
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення науко-
вих керівників (консультантів); 

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, 
докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових 
працівників; 

7) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей 
та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних; 

8) присвоєння працівникам наукової установи вчених звань професора та 
старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до ате-
стаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань; 
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9) затвердження річних звітів про діяльність наукової установи та фінан-
сових планів наукової установи; 

10) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у тери-
торіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, 
або в банківських установах державного сектору; 

11) погодження переліку професій і посад наукової установи, на яких 
може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим 
праці. 

Стаття 11. Державна атестація наукових установ 
1. З метою визначення ефективності діяльності наукових установ прово-

диться їх державна атестація. 
Для наукових установ державної, комунальної форм власності, а також 

наукових установ, у статутних капіталах яких є частка, що належить державі, 
державна атестація проводиться в обов’язковому порядку не менше одного 
разу на п’ять років, для новоутворених - не пізніш як через три роки після 
утворення. 

Для наукових установ інших форм власності державна атестація може 
бути проведена за ініціативою таких установ. 

Порядок проведення державної атестації наукових установ розробляється 
в порядку, визначеному цим Законом, і затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

2. Під час проведення державної атестації наукових установ здійснюється 
їх оцінювання за такими напрямами: 

1) забезпеченість науковими і науково-технічними кадрами; 
2) стан матеріально-технічної бази; 
3) якість наукової і науково-технічної діяльності - на основі експертної 

оцінки з використанням наукометричних та інших показників, що викори-
стовуються в міжнародній системі експертизи; 

4) оцінка ефективності наукової і науково-технічної діяльності має 
здійснюватися відповідно до завдань наукової установи. 

3. Результати державної атестації наукових установ використовуються 
органами, до сфери управління (відання) яких належать наукові установи, під 
час: 

1) планування обсягу видатків державного бюджету для забезпечення 
діяльності таких наукових установ; 

2) формування тематики наукових досліджень та науково-технічних ро-
зробок таких наукових установ; 

3) розгляду питання продовження (дострокового розірвання) контракту з 
керівником наукової установи; 

4) розгляду питання щодо реорганізації, ліквідації наукової установи. 
Стаття 12. Державний реєстр наукових установ, яким надається підтрим-

ка держави 
1. Для надання державної підтримки науковим установам незалежно від 
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форми власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки 
та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким 
надається підтримка держави. 

Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається 
підтримка держави, розробляється у порядку, визначеному цим Законом, і за-
тверджується Кабінетом Міністрів України. 

Наукові установи незалежно від форми власності, що включені або пре-
тендують на включення до Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка держави, підлягають державній атестації. 

Наукові установи включаються до Державного реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка держави, строком до п’яти років у межах строку, 
визначеного за результатами державної атестації. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та ре-
алізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, 
розміщує перелік наукових установ, включених до Державного реєстру нау-
кових установ, яким надається підтримка держави, на своєму офіційному 
веб-сайті та забезпечує безоплатний доступ до нього. 

2. Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка держави: 

1) користуються податковими пільгами відповідно до законодавства 
України; 

2) не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші 
види діяльності; 

3) зобов’язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї діяльності спря-
мовувати на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльності та 
розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових 
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок. 

3. Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, 
яким надається підтримка держави, виключаються з нього у разі недодер-
жання вимог, передбачених пунктами 2 і 3 частини другої цієї статті. 

Стаття 13. Центри колективного користування науковим обладнанням 
1. Центри колективного користування науковим обладнанням утворю-

ються у формі структурного підрозділу наукової установи, вищого навчаль-
ного закладу або самостійної юридичної особи незалежно від відомчого 
підпорядкування та форми власності з метою надання доступу до унікально-
го обладнання для проведення наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок вітчизняними та іноземними вченими. 

Центрам колективного користування науковим обладнанням, що є юри-
дичними особами державної форми власності, може передаватися у тимчасо-
ве безоплатне користування наукове обладнання для надання послуг без пра-
ва його відчуження. 

Положення про Центр колективного користування науковим обладнан-
ням, регламент доступу до наукового обладнання та користування ним за-
тверджуються засновником центру. 
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2. Завданнями Центру колективного користування науковим обладнан-
ням є: 

1) сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних 
програм та наукових (науково-технічних) проектів за визначеними пріори-
тетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних 
розробок; 

2) залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених до науко-
во-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; 

3) проведення спільних наукових досліджень вітчизняними та іноземни-
ми науковими установами та вищими навчальними закладами; 

4) сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву. 
3. Центри колективного користування науковим обладнанням можуть 

надавати доступ і право безоплатного користування приладами та обладнан-
ням працівникам наукової установи, університету, академії, інституту, у 
структурі якого утворено центр, та іншим особам, які проводять науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи, відповідно до умов, визначених 
у регламенті доступу до наукового обладнання та користування ним. 

4. Центри колективного користування науковим обладнанням можуть 
надавати платні послуги в установленому законодавством порядку. 

5. Примірне положення про Центр колективного користування науковим 
обладнанням розробляється у порядку, визначеному цим Законом, і затвер-
джується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 14. Національний науковий центр 
1. Науковій установі, університету, об’єднанню наукових установ та (або) 

університетів, які мають унікальне дослідно-експериментальне устаткування, 
науковців та фахівців найвищої кваліфікації, результати наукових до-
сліджень яких мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання, 
для реалізації найбільш важливих та актуальних для держави напрямів ро-
звитку науки і техніки та (або) інноваційної діяльності може бути надано ста-
тус національного наукового центру. 

2. Статус національного наукового центру надається відповідно до зако-
нодавства України. 

3. Критерії надання та позбавлення статусу національного наукового цен-
тру, умови продовження строку дії такого статусу та особливості діяльності 
національних наукових центрів визначаються Положенням про національний 
науковий центр, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 15. Державна ключова лабораторія 
1. З метою підтримки та розвитку фундаментальних досліджень на світо-

вому рівні, нових перспективних міждисциплінарних напрямів наукових до-
сліджень і науково-технічних розробок, координації спільної діяльності та 
ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових 
ресурсів за визначеним науковим напрямом можуть утворюватися державні 
ключові лабораторії. Державні ключові лабораторії можуть бути новою юри-
дичною особою або об’єднанням наукових груп установ та (або) універси-
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тетів, академій, інститутів на основі договору про спільну наукову діяльність 
у порядку, визначеному законом. 

2. Фінансова підтримка наукової і науково-технічної діяльності держав-
них ключових лабораторій здійснюється за рахунок цільових програм Націо-
нального фонду досліджень, інших державних коштів, фондів підтримки на-
укової і науково-технічної діяльності, міжнародних грантів, інших джерел, не 
заборонених законодавством, та коштів сторін - учасників такої лабораторії. 

3. Статус державної ключової лабораторії з відповідного напряму науко-
вих досліджень і науково-технічних розробок надається з дня її державної 
реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяль-
ності, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Статус державної ключової лабораторії надається на визначений період 
(від п’яти до семи років), який за результатами звіту про діяльність ключової 
лабораторії може бути продовжений у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

4. Органом управління науковою і науково-технічною діяльністю дер-
жавної ключової лабораторії є наукова рада, що діє на підставі відповідного 
положення. При державній ключовій лабораторії може створюватися нагля-
дова рада, до складу якої можуть входити іноземні вчені. 

Примірне положення про наукову та наглядову ради державної ключової 
лабораторії затверджується Кабінетом Міністрів України. 

5. Типове положення про державну ключову лабораторію затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 16. Державний реєстр наукових об’єктів, що становлять націо-
нальне надбання 

1. З метою збереження унікальних наукових об’єктів (колекцій, інфор-
маційних фондів, дослідних установок та обладнання, а також заповідників і 
дендропарків, наукових полігонів тощо), які мають виняткове значення для 
вітчизняної та світової науки, створюється Державний реєстр наукових 
об’єктів, що становлять національне надбання. 

Науковий об’єкт, що становить національне надбання, - це унікальний 
об’єкт, що не піддається відтворенню, втрата або руйнування якого матиме 
серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства. 

До наукових об’єктів, що становлять національне надбання, можуть бути 
віднесені: 

1) унікальні об’єкти музейних, архівних фондів, колекції, особливо цінні 
та рідкісні видання, інші пам’ятки історії та культури; 

2) інформаційні фонди; 
3) дослідні установки, обладнання, полігони; 
4) природні та біосферні заповідники, національні природні парки, заказ-

ники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, інші природні 
території та об’єкти, штучно створені об’єкти природно-заповідного фонду, 
що потребують підтримки, не передбаченої Законом України "Про природно-
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заповідний фонд України", або їх окремі частини, зокрема ботанічні, зоо-
логічні, мікробіологічні та інші колекції; 

5) інші унікальні наукові об’єкти. 
2. Державний реєстр наукових об’єктів, що становлять національне 

надбання, веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності, у визначеному ним порядку. 

Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять 
національне надбання, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

3. Рішення про надання науковому об’єкту статусу такого, що становить 
національне надбання, та про позбавлення його цього статусу приймає 
Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науко-
вої і науково-технічної діяльності. 

Науковому об’єкту надається статус такого, що становить національне 
надбання, з дня його включення до Державного реєстру наукових об’єктів, 
що становлять національне надбання. 

Фінансування заходів з утримання, збереження і розвитку наукових 
об’єктів, включених до Державного реєстру наукових об’єктів, що станов-
лять національне надбання, здійснюється за рахунок коштів державного 
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

4. Наукові об’єкти, включені до Державного реєстру наукових об’єктів, 
що становлять національне надбання, не підлягають приватизації. 

5. У разі реорганізації, ліквідації або приватизації установи, відповідаль-
ної за збереження наукового об’єкта, включеного до Державного реєстру на-
укових об’єктів, що становлять національне надбання, для забезпечення його 
належного функціонування Кабінет Міністрів України приймає рішення що-
до подальшого збереження такого об’єкта. 

Стаття 17. Національна академія наук України 
1. Національна академія наук України є вищою науковою самоврядною 

організацією України. Національна академія наук України заснована на дер-
жавній власності і є державною організацією, створеною як неприбуткова 
державна бюджетна установа. 

Кадровий склад Національної академії наук України включає дійсних 
членів (академіків), кількість яких не може перевищувати 200 осіб, членів-
кореспондентів, кількість яких не може перевищувати 400 осіб, іноземних 
членів та працівників наукових установ (організацій, підприємств), що пере-
бувають у її віданні. 

2. Національна академія наук України організує і здійснює фундамен-
тальні та прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем природ-
ничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук. 

При Національній академії наук України діють: 
1) Міжвідомча рада з координації фундаментальних і прикладних до-

сліджень в Україні, що утворюється Національною академією наук України 
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спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяль-
ності, та національними галузевими академіями наук для сприяння розвитку 
фундаментальних досліджень та ефективному використанню їх результатів у 
прикладних дослідженнях і науково-технічних розробках за пріоритетними 
напрямами розвитку науки і техніки. Положення про Міжвідомчу раду з ко-
ординації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні та її склад за-
тверджуються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Націо-
нальної академії наук України та центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і нау-
ково-технічної діяльності, погоджених Національною радою з питань науки і 
технологій; 

2) Рада президентів академій наук України, яка є постійно діючим ко-
легіальним органом, що об’єднує президентів Національної академії наук 
України та національних галузевих академій наук України з метою коорди-
нації наукової діяльності зазначених академій. 

Національна академія наук України як вища наукова самоврядна ор-
ганізація України здійснює незалежну наукову оцінку проектів стратегічних, 
прогнозних та програмних документів (доктрин, концепцій, стратегій тощо), 
а також за дорученням Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України та/або з власної ініціативи розробляє пропозиції 
щодо засад державної наукової і науково-технічної політики, прогнози, ін-
формаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації щодо суспільно-
політичного, соціально-економічного, науково-технічного, інноваційного та 
гуманітарного розвитку держави, здійснює наукову експертизу проектів за-
конів, державних рішень і програм. 

3. Національна академія наук України має у своїй структурі Президію, 
апарат Президії, секції, відділення, які координують діяльність науково-
дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств 
(обсерваторій, ботанічних садів, дендропарків, заповідників, бібліотек, музеїв 
тощо), об’єктів соціальної сфери, що забезпечують діяльність і перебувають 
у віданні Національної академії наук України. 

4. Національна академія наук України наділена правом управління своєю 
діяльністю, володіє, користується і розпоряджається майном, що перебуває у 
державній власності та належить їй на правах господарського відання, 
відповідно до законодавства і Статуту Національної академії наук України. 

Державне майно передається Національній академії наук України у без-
строкове безоплатне користування без права зміни його форми власності та 
використовується відповідно до законодавства і Статуту Національної ака-
демії наук України. 

Земельні ділянки надаються Національній академії наук України у 
постійне користування відповідно до земельного законодавства. 

5. Утворення, злиття, приєднання, поділ, перетворення та ліквідація дер-
жавних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у 
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віданні Національної академії наук України, здійснюються з урахуванням 
норм Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Націо-
нальної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майно-
вого комплексу". 

Наукові установи Національної академії наук України підлягають 
обов’язковій державній атестації в порядку, встановленому цим Законом. 

Національна академія наук України і центральний орган виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науко-
вої та науково-технічної діяльності, інші центральні органи виконавчої влади 
можуть утворювати наукові установи подвійного підпорядкування, а наукові 
установи Національної академії наук України разом з вищими навчальними 
закладами - спільні наукові підрозділи. 

Національна академія наук України (та окремі наукові установи, що вхо-
дять до її складу) має право засновувати вищі навчальні заклади для підго-
товки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, у тому числі магістра та 
доктора філософії. 

6. Кошти на забезпечення діяльності Національної академії наук України 
щороку визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком. 
Фінансування Національної академії наук України може здійснюватися за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Національна академія наук України є головним розпорядником бюджет-
них коштів. 

Національна академія наук України провадить свою діяльність відповідно 
до законодавства України та Статуту Національної академії наук України, 
який ухвалюється загальними зборами Національної академії наук України і 
реєструється Міністерством юстиції України, за наявності позитивного вис-
новку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності. 

7. Державне управління науковою та науково-технічною діяльністю 
Національної академії наук України здійснюється згідно із законодавством, 
не порушуючи її самоврядності та свободи наукової творчості. 

Самоврядність Національної академії наук України полягає у: 
1) самостійному визначенні тематики фундаментальних і прикладних на-

укових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, форм 
організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових до-
сліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, формуванні 
своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових 
питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків у частині, що не супере-
чить цьому Закону; 

2) виборності та колегіальності органів управління, здійсненні загальни-
ми зборами Національної академії наук України функцій найвищого органу 
управління. 

Національна академія наук України за рішенням Кабінету Міністрів 
України може представляти Україну у міжнародних наукових організаціях 
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(академічних об’єднаннях, фахових союзах, товариствах) як національний 
член і виконувати відповідні членські обов’язки, у тому числі фінансові - у 
межах видатків Державного бюджету України на забезпечення діяльності 
Національної академії наук України. 

Механізм реалізації принципу самоврядності Національної академії наук 
України визначається Статутом Національної академії наук України у межах, 
що не суперечать цьому Закону та законодавству. 

Національна академія наук України подає Кабінетові Міністрів України 
разом з висновком Національної ради України з питань розвитку науки і тех-
нологій щорічний звіт про результати своєї наукової і науково-технічної 
діяльності, ефективність управління державним майном, що належить їй на 
основі права господарського відання, та використання бюджетних коштів. 

8. Найвищим органом самоврядування Національної академії наук 
України є загальні збори, що складаються з дійсних членів (академіків) та 
членів-кореспондентів Національної академії наук України. У сесіях загаль-
них зборів (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів, членів-
кореспондентів та іноземних членів Національної академії наук України) бе-
руть участь з правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані тру-
довими колективами наукових установ Національної академії наук України у 
кількості, що становить не менше половини кількості дійсних членів (акаде-
міків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України, які бе-
руть участь у сесії. У сесіях загальних зборів з правом дорадчого голосу мо-
жуть брати участь іноземні члени Національної академії наук України, керів-
ники наукових установ Національної академії наук України та представники 
наукової громадськості. 

До виключної компетенції загальних зборів Національної академії наук 
України належать: 

1) ухвалення Статуту Національної академії наук України; 
2) обрання президента Національної академії наук України, першого віце-

президента, віце-президентів та головного ученого секретаря Національної 
академії наук України, інших членів Президії Національної академії наук 
України; 

3) обрання дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та інозем-
них членів Національної академії наук України; 

4) затвердження академіків - секретарів відділень Національної академії 
наук України; 

5) позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента 
та іноземного члена Національної академії наук України з підстав, у випад-
ках та порядку, визначених Статутом Національної академії наук України. 

9. Президент Національної академії наук України організовує її роботу, 
очолює Президію Національної академії наук України, здійснює управління 
майновим комплексом, представляє Національну академію наук України в 
органах державної влади, державних установах, органах місцевого самовря-
дування, громадських та інших організаціях. 
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10. Загальне науково-організаційне керівництво поточною діяльністю 
Національної академії наук України здійснює Президія Національної академії 
наук України у складі президента, першого віце-президента, віце-
президентів, головного ученого секретаря, академіків - секретарів відділень, 
членів Президії, які обираються на п’ять років та не можуть обіймати своїх 
посад більш як два строки. 

Президія Національної академії наук України має постійно діючий апа-
рат, що забезпечує підготовку та виконання рішень загальних зборів, Пре-
зидії і президента Національної академії наук України, здійснює науково-
організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності Президії Національної академії наук 
України. 

Апарат Президії Національної академії наук України очолює головний 
учений секретар Національної академії наук України. 

11. Президент, перший віце-президент, віце-президенти, головний учений 
секретар, члени Президії Національної академії наук України обираються за-
гальними зборами Національної академії наук України шляхом таємного го-
лосування більшістю голосів від загального числа учасників загальних зборів 
і виконують свої обов’язки до обрання нового складу Президії Національної 
академії наук України. 

У разі якщо жоден із кандидатів на посаду президента Національної ака-
демії наук України не отримав під час голосування більшості голосів, прово-
диться другий тур за участю двох кандидатів, які отримали у першому турі 
найбільшу кількість голосів. У другому турі обраним вважається той канди-
дат, який отримав більшу порівняно з іншим кандидатом кількість голосів. 

Право висунення кандидата на посаду президента Національної академії 
наук України належить Президії, науковим установам, дійсним членам (ака-
демікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук України. На 
посаду президента може претендувати особа, яка є дійсним членом (акаде-
міком) Національної академії наук України. 

Порядок обрання загальними зборами президента, першого віце-
президента, віце-президентів, головного ученого секретаря, членів Президії 
Національної академії наук України визначається Статутом Національної 
академії наук України. 

12. Академіки - секретарі відділень обираються загальними зборами 
відповідного відділення Національної академії наук України, у сесії яких бе-
руть участь всі дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національ-
ної академії наук України, які входять до складу відділення, а також делего-
вані представники (кандидати наук, доктори філософії, доктори наук) науко-
вих колективів установ відділення у кількості, що дорівнює половині обліко-
вого складу дійсних членів і членів-кореспондентів, які беруть участь у ро-
боті сесії загальних зборів відділення. 

Право висування кандидатур академіків - секретарів відділень належить 
науковим установам, дійсним членам (академікам) та членам-
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кореспондентам Національної академії наук України, які належать до 
відповідного відділення. 

На посаду першого віце-президента, віце-президента, головного ученого 
секретаря, академіка - секретаря відділення може претендувати особа, яка є 
дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом Національної ака-
демії наук України. 

На посаду члена Президії може претендувати особа, яка є дійсним членом 
(академіком) або членом-кореспондентом Національної академії наук 
України чи має науковий ступінь доктора наук та працює за основним місцем 
роботи в науковій установі Національної академії наук України. 

13. Обрання членів-кореспондентів Національної академії наук України 
(замість вибулих протягом відповідного періоду) здійснюється кожні три ро-
ки таємним голосуванням всіх дійсних членів (академіків) та членів-
кореспондентів Національної академії наук України. Обрання дійсних членів 
(академіків) Національної академії наук України (замість вибулих протягом 
відповідного періоду) здійснюється кожні три роки відкритим голосуванням 
всіх дійсних членів (академіків) Національної академії наук України. 

Перелік вакансій для обрання членів-кореспондентів та дійсних членів 
(академіків) Національної академії наук України встановлюється Президією 
Національної академії наук України з урахуванням пропозицій наукових 
відділень за результатами аналізу тенденцій розвитку світової та вітчизняної 
науки, наявного кадрового потенціалу для заміщення цих вакансій, необ-
хідності представлення в Національній академії наук України всіх секторів 
вітчизняної науки. 

Процедура виборів дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, 
іноземних членів Національної академії наук України визначається Статутом 
Національної академії наук України. 

Кандидатури для обрання членами-кореспондентами Національної ака-
демії наук України висуваються дійсними членами та членами-
кореспондентами, вченими (науковими, науково-технічними) радами науко-
вих установ, атестованих відповідно до вимог цього Закону, та вищих нав-
чальних закладів (університетів та академій) з числа докторів наук, які мають 
визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, 
розв’язали наукову проблему, що має вагоме теоретичне чи практичне зна-
чення, провадять активну науково-громадську діяльність. 

Кандидатури для обрання дійсними членами (академіками) Національної 
академії наук України висуваються дійсними членами, вченими (науковими, 
науково-технічними) радами наукових установ, атестованих відповідно до 
вимог цього Закону, та вищих навчальних закладів (університетів та акаде-
мій) з числа членів-кореспондентів Національної академії наук України, які 
створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові 
школи, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем, що мають 
велике теоретичне чи практичне значення, провадять активну науково-
громадську діяльність. 
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14. Порядок роботи та інші повноваження загальних зборів Національної 
академії наук України, Президії Національної академії наук України визна-
чаються Статутом Національної академії наук України. 

Стаття 18. Національні галузеві академії наук 
1. Національні галузеві академії наук - Національна академія аграрних 

наук України, Національна академія медичних наук України, Національна 
академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук 
України, Національна академія мистецтв України - це самоврядні наукові ор-
ганізації, засновані на державній власності, що є державними організаціями, 
створеними як неприбуткові державні бюджетні установи. 

2. Організаційна побудова національних галузевих академій наук, їх ма-
теріально-фінансове забезпечення та гарантії діяльності здійснюються згідно 
з положеннями, встановленими цим Законом для Національної академії наук 
України, з урахуванням специфіки діяльності та норм Закону України "Про 
особливості правового режиму діяльності Національної академії наук 
України, національних галузевих академій наук та статусу їхнього майна", а 
також статутів відповідних національних галузевих академій наук. 

3. Національні галузеві академії наук як самоврядні наукові організації 
України координують, організують і проводять дослідження у відповідних 
галузях науки і техніки, взаємодіють з відповідними органами державної 
влади з метою виконання завдань, визначених державними пріоритетами у 
цих галузях. 

4. Діяльність національних галузевих академій наук у частині, що не по-
рушує їх самоврядності, координується Кабінетом Міністрів України. 

Національні галузеві академії наук є головними розпорядниками бюд-
жетних коштів. 

Національні галузеві академії наук України провадять свою діяльність 
відповідно до законодавства України та їх статутів, які затверджуються за-
гальними зборами національних галузевих академій наук і реєструються 
Міністерством юстиції України, за наявності висновків центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у науковій та науково-технічній сфері, та центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
відповідній сфері. 

5. Національні галузеві академії наук подають Кабінетові Міністрів 
України щорічний звіт про результати своєї наукової і науково-технічної 
діяльності та використання коштів, виділених їм з державного бюджету, ра-
зом з висновком Національної ради України з питань розвитку науки і техно-
логій. 

6. Використання державного майна, переданого національним галузевим 
академіям наук, здійснюється з урахуванням норм Закону України "Про 
особливості правового режиму діяльності Національної академії наук 
України, національних галузевих академій наук та статусу їхнього майна". 

Земельні ділянки надаються національним галузевим академіям наук у 
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постійне користування відповідно до земельного законодавства. 
7. Створення, реорганізація та ліквідація державних наукових установ 

(організацій, підприємств), що перебувають у віданні національних галузевих 
академій наук, здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 

Наукові установи національних галузевих академій наук підлягають 
обов’язковій державній атестації в порядку, встановленому цим Законом. 

Національні галузеві академії наук і центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та 
науково-технічної діяльності, інші центральні органи виконавчої влади мо-
жуть утворювати наукові установи подвійного підпорядкування, а наукові 
установи національних галузевих академій наук разом з університетами, ака-
деміями, інститутами - спільні наукові підрозділи. 

Стаття 19. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти 
1. Наукова та науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є 

невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції 
наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. 

2. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти прова-
диться відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та 
цього Закону. 

3. Вищі навчальні заклади в частині провадження ними наукової (науко-
во-технічної) діяльності підлягають державній атестації в порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України. 

4. На вищі навчальні заклади (університети, академії, інститути), що 
пройшли державну атестацію в частині провадження ними наукової (науко-
во-технічної) діяльності, поширюються гарантії забезпечення наукової (нау-
ково-технічної) діяльності, визначені цим Законом для наукових установ. На 
науково-педагогічних працівників таких вищих навчальних закладів поши-
рюються гарантії наукової (науково-технічної) діяльності, визначені цим За-
коном для наукових працівників. 

Стаття 20. Національна рада України з питань розвитку науки і техно-
логій 

1. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій є 
постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при 
Кабінетові Міністрів України з метою забезпечення ефективної взаємодії 
представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального 
сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

2. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій скла-
дається з Наукового та Адміністративного комітетів, що мають однаковий 
кількісний склад. 

3. Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і 
технологій та її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України. 

4. Національну раду України з питань розвитку науки і технологій очо-
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лює Голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України. Голова Національ-
ної ради України з питань розвитку науки і технологій має двох заступників, 
якими за посадами є голова Наукового комітету та голова Адміністративного 
комітету. Голова Адміністративного комітету - керівник центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Спільні засідання Науково-
го та Адміністративного комітетів у разі відсутності Голови Національної ра-
ди України з питань розвитку науки і технологій почергово проводять голови 
відповідних комітетів. 

5. Секретар Національної ради України з питань розвитку науки і техно-
логій призначається Головою Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій. 

6. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпе-
чення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і тех-
нологій здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Національна рада 
України з питань розвитку науки і технологій у роботі використовує бланк із 
своїм найменуванням. 

7. Основними функціями Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій є: 

1) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо 
формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної 
діяльності; 

2) підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів розвитку науки і 
техніки та заходів з їх реалізації; 

3) підготовка пропозицій щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий 
науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням 
національних інтересів; 

4) підготовка пропозицій щодо засад функціонування в Україні системи 
незалежної експертизи державних цільових наукових та науково-технічних 
програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присуд-
ження наукових ступенів і присвоєння вчених звань; 

5) розгляд та надання висновків щодо проектів концепцій державних 
цільових наукових та науково-технічних програм та проектів таких програм; 

6) надання Кабінетові Міністрів України рекомендацій щодо формування 
державного бюджету в частині визначення загальних обсягів фінансування 
наукової і науково-технічної діяльності та його розподілу між базовим та 
конкурсним фінансуванням наукових досліджень, а також у частині визна-
чення структури розподілу між напрямами грантової підтримки Національ-
ного фонду досліджень України; 

7) заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої 
влади, Національного фонду досліджень України, Національної академії наук 
України, національних галузевих академій наук та інших головних розпоряд-
ників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяль-
ність або є замовниками наукових досліджень та розробок, про стан викори-
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стання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані резуль-
тати і внесення пропозицій за результатами їх розгляду; 

8) підготовка та оприлюднення щорічної доповіді про стан та перспекти-
ви розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності України, а також 
про стан виконання Україною пріоритетів Європейського дослідницького 
простору та надання пропозицій щодо плану їх реалізації на наступний рік; 

9) підготовка пропозицій щодо принципів створення та стратегії розвитку 
державної дослідницької інфраструктури, системи державних ключових ла-
бораторій; 

10) взаємодія в установленому порядку з відповідними органами інозем-
них держав і міжнародних організацій; 

11) ініціювання і замовлення прогнозних та форсайтних досліджень у га-
лузі науки, технологій, інновацій, організації та проведення наукової експер-
тизи рішень центральних органів виконавчої влади, що стосуються наукової 
сфери, а також проектів концепцій державних цільових наукових та науково-
технічних програм і проектів таких програм; 

12) надання пропозицій щодо принципів наукової етики та механізмів 
контролю за їх дотриманням; 

13) розроблення спільно з представниками реального та фінансового сек-
торів економіки та іншими зацікавленими сторонами пропозицій щодо ство-
рення механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень; 

14) внесення рекомендацій щодо оптимальних шляхів реалізації проектів 
і програм міжнародної технічної допомоги у сфері наукової і науково-
технічної діяльності; 

15) надання пропозицій щодо розвитку наукової та науково-технічної 
сфери в Україні; 

16) розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку системи залучення 
та підготовки учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності. 

8. Основною формою роботи Національної ради України з питань ро-
звитку науки і технологій є спільне засідання Наукового та Адміністративно-
го комітетів, на якому Національна рада України з питань розвитку науки і 
технологій ухвалює рекомендації для Кабінету Міністрів України з питань, 
що належать до її компетенції. Національна рада України з питань розвитку 
науки і технологій проводить спільні засідання за потреби, але не менше чо-
тирьох разів на рік. 

9. Головує на спільних засіданнях Наукового та Адміністративного 
комітетів Голова Національної ради України з питань розвитку науки і тех-
нологій або, за його дорученням, один із заступників Голови. Спільне 
засідання Наукового та Адміністративного комітетів є правомочним, якщо на 
ньому присутні більше двох третин складу Національної ради України з пи-
тань розвитку науки і технологій. За результатами спільного засідання 
оформляється протокол, який підписують головуючий та секретар. 

10. Спільні засідання Наукового та Адміністративного комітетів Націо-
нальної ради України з питань розвитку науки і технологій проходять 
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відкрито, на них можуть бути присутні суб’єкти наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності, представники засобів масової інформації та бізне-
су. 

11. Рішення Національної ради України з питань розвитку науки і техно-
логій вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш як дві тре-
тини присутніх на засіданні її членів. 

12. Рішення Національної ради України з питань розвитку науки і техно-
логій, прийняті в межах її повноважень, що стосуються окремих центральних 
органів виконавчої влади, є обов’язковими для розгляду такими органами. 

13. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій ре-
алізує свої функції, керуючись принципами субсидіарності та пропорційності 
міри впливу. 

14. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій для 
підготовки рішень з питань, що належать до її компетенції, утворює постійні 
або тимчасові робочі групи. Персональний склад робочих груп формується з 
числа членів Національної ради України з питань розвитку науки і техно-
логій з обов’язковим представництвом членів Наукового та Адміністратив-
ного комітетів, а також осіб, рекомендованих для участі в робочій групі Го-
ловою Національної ради України з питань розвитку науки і технологій або 
його заступниками. До складу робочих груп можуть включатися вчені, 
викладачі вищих навчальних закладів, представники державного та приват-
ного секторів економіки, вітчизняні та іноземні експерти. 

15. Робочі групи Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій діють на принципах відкритості та прозорості. Розроблені робо-
чими групами проекти документів подаються на розгляд Наукового комітету. 

16. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій діє на 
засадах відкритості та гласності. Про свою діяльність, проекти рішень та 
прийняті рішення Національна рада України з питань розвитку науки і тех-
нологій систематично та завчасно інформує громадськість на своєму 
офіційному веб-сайті. 

Проекти рішень Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій оприлюднюються, як правило, не менш як за два тижні до їх 
розгляду на спільному засіданні Наукового та Адміністративного комітетів. 

Стаття 21. Науковий та Адміністративний комітети Національної ради 
України з питань розвитку науки і технологій 

1. Науковий комітет - це робочий колегіальний орган Національної ради 
України з питань розвитку науки і технологій, що представляє інтереси нау-
кової громадськості. 

Склад Наукового комітету формується із 24 вчених, які представляють 
наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, 
бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. 

2. Науковий комітет очолює голова, який має одного заступника. Голова 
Наукового комітету та його заступник обираються членами Наукового 
комітету з його складу. 
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3. Члени Наукового комітету обираються Ідентифікаційним комітетом з 
питань науки, який керується тим, що склад Наукового комітету має бути 
здатним реалізувати наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, 
збалансовано представляти всю наукову спільноту. 

4. Персональний склад Наукового комітету затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

5. Члени Наукового комітету виконують свої обов’язки на громадських 
засадах. 

Відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків членів 
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, забезпечує 
Секретаріат Кабінету Міністрів України. 

6. Членами Наукового комітету не можуть бути керівники наукових уста-
нов та організацій, вищих навчальних закладів. 

Члени Наукового комітету не можуть працювати в одній науковій уста-
нові, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого 
навчального закладу та не можуть бути близькими особами відповідно 
до Закону України "Про запобігання корупції". 

Не може бути обрана членом Наукового комітету особа, яка: 
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмеже-

на; 
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку; 
3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопо-

рушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду закон-
ної сили; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопору-
шення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної 
сили; 

6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України 
"Про очищення влади"; 

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"; 

8) є керівником наукової установи або організації, вищого навчального 
закладу. 

7. Строк повноважень кожного з членів Наукового комітету не може пе-
ревищувати чотирьох років. Кожні два роки має відбуватися оновлення не 
менше половини персонального складу Наукового комітету. Одна і та сама 
особа не може бути членом Наукового комітету більше двох строків. 

8. Науковий комітет з метою реалізації функцій Національної ради 
України з питань розвитку науки і технологій: 

1) розглядає проекти документів, розроблені робочими групами з питань, 
що належать до компетенції Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій, та приймає щодо них рішення, які вносяться на розгляд 
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Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; 
2) ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також 

експертних комісій з окремих питань; 
3) делегує своїх членів та пропонує експертів до складу робочих груп; 
4) виконує функції наглядової ради Національного фонду досліджень 

України; 
5) виконує функцію Ідентифікаційного комітету для Наукової ради 

Національного фонду досліджень України; 
6) проводить експертизу нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності 
інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-
технічної діяльності, надає відповідні рекомендації. 

Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та цен-
тральних органів виконавчої влади, що стосуються сфери наукової та науко-
во-технічної діяльності, в обов’язковому порядку направляються до Науко-
вого комітету Національної ради України з питань розвитку науки і техно-
логій для проведення їх експертизи та підготовки відповідних рекомендацій. 

Науковий комітет зобов’язаний розглянути направлений проект норма-
тивно-правового акта на предмет відповідності інтересам та засадам держав-
ної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності та направити 
відповідні рекомендації протягом терміну, встановленого головним розроб-
ником проекту, але не менш як за три дні і не більш як за 21 день із дня от-
римання проекту. 

Якщо протягом зазначеного терміну Науковий комітет не розглянув і не 
направив відповідних рекомендацій, такий проект нормативно-правового ак-
та вважається погодженим Науковим комітетом. 

9. Основною формою роботи Наукового комітету є засідання, які прово-
дяться за потреби, але не менше чотирьох разів на рік. 

Спільному засіданню Наукового та Адміністративного комітетів Націо-
нальної ради України з питань розвитку науки і технологій обов’язково пе-
редує засідання Наукового комітету, який розглядає та готує проекти рішень 
з питань порядку денного спільного засідання. 

Оголошення про скликання засідання Наукового комітету оприлюд-
нюється за два тижні до його початку на офіційному веб-сайті Національної 
ради України з питань розвитку науки і технологій. 

10. Рішення Наукового комітету приймаються консенсусом. Якщо кон-
сенсусу досягти не вдається, рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало не менше двох третин складу Наукового комітету. У такому 
разі на розгляд Національної ради України з питань розвитку науки і техно-
логій разом з рішенням Наукового комітету виноситься аргументована окре-
ма думка членів Наукового комітету, які не підтримали таке рішення. 

11. Питання, що виносяться на розгляд спільного засідання Наукового та 
Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій, проходять обов’язковий попередній розгляд у Науковому 
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комітеті. 
12. Адміністративний комітет - це робочий колегіальний орган Націо-

нальної ради України з питань розвитку науки і технологій, персональний 
склад якого у кількості 24 осіб призначається Кабінетом Міністрів України. 

13. Члени Адміністративного комітету представляють центральні органи 
виконавчої влади (не нижче заступників керівників), Національну академію 
наук України та національні галузеві академії наук (не нижче віце-
президентів), обласні (міські) державні адміністрації регіонів, на території 
яких зосереджено значний науковий потенціал (не нижче заступників голів 
державних адміністрацій), державні органи, що відповідають за наукову сфе-
ру, великі наукоємні підприємства, наукові установи, університети, академії, 
інститути, інноваційні структури. 

14. Головою Адміністративного комітету є керівник центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Голова має заступника, 
який за посадою є заступником керівника центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нау-
кової і науково-технічної діяльності. 

15. Адміністративний комітет з метою реалізації функцій Національної 
ради України з питань розвитку науки і технологій: 

1) ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також 
експертних комісій з окремих питань; 

2) делегує та координує участь членів Адміністративного комітету в ро-
бочих групах, а також пропонує експертів до складу робочих груп; 

3) надає пропозиції Науковому комітету щодо розгляду питань, 
пов’язаних з виконанням функцій Національної ради України з питань ро-
звитку науки і технологій. 

Стаття 22. Ідентифікаційний комітет з питань науки 
1. Ідентифікаційний комітет з питань науки (далі - Ідентифікаційний 

комітет) - це дорадчий орган при Кабінетові Міністрів України, який на кон-
курсній основі обирає персональний склад Наукового комітету Національної 
ради України з питань розвитку науки і технологій. Кількісний склад Іденти-
фікаційного комітету становить дев’ять осіб. 

2. Ідентифікаційний комітет розробляє Положення про конкурс щодо об-
рання членів Наукового комітету Національної ради України з питань ро-
звитку науки і технологій, що затверджується Кабінетом Міністрів України, 
та формує кваліфікаційні вимоги до кандидатур. 

3. Ідентифікаційний комітет формується з вітчизняних та іноземних вче-
них, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та 
довіру в науковому середовищі. 

Не може входити до складу Ідентифікаційного комітету особа, яка: 
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмеже-

на; 
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена 
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або не знята в установленому законом порядку; 
3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопо-

рушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду закон-
ної сили; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопору-
шення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної 
сили; 

6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України 
"Про очищення влади"; 

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади". 

4. Персональний склад Ідентифікаційного комітету та Положення про 
Ідентифікаційний комітет з питань науки затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. Строк повноважень членів Ідентифікаційного комітету 
становить сім років без права перезатвердження на другий строк. Регламент 
роботи Ідентифікаційного комітету затверджується Ідентифікаційним 
комітетом. 

5. Пропозиції щодо кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету 
надаються українськими та іноземними науковими установами, науковими 
організаціями, громадськими науковими організаціями, науковими фондами, 
а також міжнародними та національними радами з питань науки. Самовису-
вання не допускається. 

До участі в конкурсі допускаються лише особи, які є докторами наук (для 
іноземних вчених - докторами філософії) та мають досвід керівництва 
міжнародними проектами. Кандидатами у члени Ідентифікаційного комітету 
не можуть бути керівники українських наукових організацій, наукових уста-
нов, вищих навчальних закладів. 

Для формування складу Ідентифікаційного комітету центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері наукової і науково-технічної діяльності, оприлюднює українською та 
англійською мовами оголошення про конкурс на своєму офіційному веб-
сайті та надсилає на адресу наукових комітетів Європейської комісії, гро-
мадських наукових організацій, що представляють вітчизняну та світову нау-
кову спільноту, прохання подати пропозиції щодо кандидатів у члени Іден-
тифікаційного комітету з урахуванням вимог, визначених цим Законом. Такі 
пропозиції надсилаються суб’єктами подання на адресу центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері наукової і науково-технічної діяльності, разом із письмовою згодою 
кандидатів працювати в Ідентифікаційному комітеті. 

6. Остаточний рейтинговий список кандидатів у члени Ідентифікаційного 
комітету формується спеціальною конкурсною комісією, до складу якої 
включаються перші 25 осіб рейтингу науковців України за індексом Гірша 
згідно з однією з найчастіше використовуваних міжнародних наукометрич-
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них баз даних, що мають вимоги до якості публікацій та рецензування, яку 
визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, 
які є докторами наук та мають досвід керівництва міжнародними проектами. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та ре-
алізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, пе-
ревіряє, чи не мають члени спеціальної комісії конфлікту інтересів, не 
працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі 
вищого навчального закладу та чи не є близькими особами згідно із Законом 
України "Про запобігання корупції". У разі виявлення у особи конфлікту ін-
тересів запрошується наступна за рейтингом особа. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та ре-
алізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, ор-
ганізовує процедуру рейтингового голосування і передає його результати 
Кабінету Міністрів України для перевірки наявності конфлікту інтересів у 
членів спеціальної конкурсної комісії і запропонованих кандидатів та для 
остаточного затвердження складу Ідентифікаційного комітету. Особи, які за-
тверджуються як члени Ідентифікаційного комітету, не повинні мати кон-
флікту інтересів, не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні 
наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу та не можуть бути 
близькими особами згідно із Законом України "Про запобігання корупції". 

7. Ідентифікаційний комітет: 
1) після консультацій з вітчизняними та іноземними науковими ор-

ганізаціями формує та оприлюднює вимоги до кандидатів у члени Наукового 
комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та 
розробляє Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету, 
що затверджується Кабінетом Міністрів України; 

2) розглядає документи, подані кандидатами у члени Наукового комітету 
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; 

3) складає рейтинговий список кандидатів у члени Наукового комітету 
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; 

4) відбирає шляхом рейтингового голосування із загального числа канди-
датів осіб, які мають найкращі професійний досвід, знання і моральні якості 
для виконання обов’язків члена Наукового комітету; 

5) оприлюднює перелік кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, 
а також перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету; 

6) оприлюднює заяву про відсутність конфлікту інтересів у обраних 
членів Наукового комітету та членів Ідентифікаційного комітету, що зазна-
чені особи не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових 
установ, підрозділі вищого навчального закладу і не є близькими особами 
згідно із Законом України "Про запобігання корупції". 

8. Організаційною формою роботи Ідентифікаційного комітету є засідан-
ня. Засідання Ідентифікаційного комітету є правомочним, якщо на ньому 
присутні більше двох третин його загального кількісного складу. 
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9. Засідання Ідентифікаційного комітету проходять відкрито, на них мо-
жуть бути присутні представники засобів масової інформації та наукової 
громадськості. Інформація про засідання Ідентифікаційного комітету опри-
люднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. 

Стаття 23. Громадські наукові організації 
1. Громадські наукові організації (громадські академії наук, наукові това-

риства, наукові асоціації, спілки, об’єднання тощо) - це об’єднання вчених 
для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових 
інтересів, координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом. 

Громадські наукові організації підлягають реєстрації та діють відповідно 
до законодавства про громадські об’єднання з урахуванням положень цього 
Закону. 

2. Громадські наукові організації для виконання статутних завдань мо-
жуть утворювати тимчасові наукові колективи, науково-дослідні, проектно-
конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації, 
співпрацювати з іноземними та міжнародними організаціями, бути колектив-
ними членами міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств 
відповідно до законодавства України. 

3. Громадські наукові організації можуть: 
1) вносити до органів державної влади пропозиції щодо реалізації та 

удосконалення державної політики у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності; 

2) пропонувати своїх представників до складу Ідентифікаційного коміте-
ту, консультативно-дорадчих та експертних органів, що утворюються при ор-
ганах державної влади. 

4. Органи державної влади можуть залучати громадські наукові ор-
ганізації та ради молодих вчених за їх згодою до участі у підготовці та вико-
нанні рішень стосовно наукової і науково-технічної діяльності, наукової і на-
уково-технічної експертизи, науково-технічних програм, проектів і розробок 
та у взаємодії з ними інформувати населення про безпеку, екологічну без-
печність, економічну та соціальну значущість, екологічні та соціально-
економічні наслідки реалізації відповідних програм, проектів і розробок. 

Стаття 24. Рада молодих вчених 
1. Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, що 

утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених. 
Ради молодих вчених можуть утворюватися при центральних органах ви-

конавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, Націо-
нальній академії наук України, національних галузевих академіях наук, нау-
кових центрах, ключових лабораторіях, вищих навчальних закладах та нау-
кових установах України. 

2. Представники ради молодих вчених входять до складу вищого ко-
легіального керівного органу установи чи органу влади, при якому створено 
раду молодих вчених. 
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3. Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук 
України, національні галузеві академії наук, вищі навчальні заклади, при 
яких створено раду молодих вчених, сприяють її діяльності та можуть 
фінансувати заходи і проекти, що ініціюються радою молодих вчених. 

4. Типове положення про раду молодих вчених при органах виконавчої 
владизатверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 25. Регіональні наукові центри 
1. Регіональні наукові центри створюються з метою підвищення ролі 

науки в розробленні та реалізації ефективної регіональної політики, її 
орієнтації на поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів, наукове 
забезпечення розв’язання актуальних проблем соціально-економічного ро-
звитку регіонів. 

2. Регіональні наукові центри створюються Національною академією 
наук України спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування і реалізує державну політику у сфері наукової та науково-
технічної діяльності, за погодженням з відповідними місцевими органами 
виконавчої влади. 

Стаття 26. Залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної 
діяльності 

1. Держава створює умови для залучення учнівської молоді до наукової і 
науково-технічної діяльності через систему спеціалізованих загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів, зокрема, наукових ліцеїв і наукових 
ліцеїв-інтернатів, Малу академію наук України або інші подібні установи по-
зашкільної освіти. Пропозиції щодо стратегії розвитку, процедур реалізації та 
форм підтримки діяльності, спрямованої на залучення учнівської молоді до 
наукової і науково-технічної діяльності, розробляє Національна рада України 
з питань розвитку науки і технологій. 

2. Науковий ліцей (науковий ліцей-інтернат) здійснює освітню діяльність, 
спрямовану на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової і нау-
ково-технічної діяльності. 

Науковий ліцей (науковий ліцей-інтернат), заснований на державній або 
комунальній формі власності, має статус бюджетної установи і фінансується 
за рахунок коштів відповідних державного та/або місцевих бюджетів. 
Фінансування наукових ліцеїв (наукових ліцеїв-інтернатів) може здійснюва-
тися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. 

{Абзац другий частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

3. Мала академія наук України організує та забезпечує участь учнівської 
молоді у дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, ви-
нахідницькій та пошуковій діяльності, сприяє формуванню інтелектуального 
капіталу нації, вихованню майбутньої наукової зміни. 

Координацію діяльності системи спеціалізованих позашкільних навчаль-
них закладів Малої академії наук України здійснює Національний центр 
"Мала академія наук України", який є державною організацією, кошти на за-
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безпечення наукової, науково-технічної діяльності якої щорічно визначають-
ся в Державному бюджеті України. Фінансування Національного центру 
"Мала академія наук України" може здійснюватися за рахунок інших джерел, 
не заборонених законодавством України. 

Мала академія наук України щорічно подає звіт про свою діяльність та 
план роботи на наступний рік на затвердження Науковому комітету Націо-
нальної ради України з питань розвитку науки і технологій. 

 
Розділ III  

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ВЧЕНИХ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Стаття 27. Підготовка наукових кадрів та підвищення їхньої кваліфікації 
1. Основними формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є 

аспірантура, ад’юнктура та докторантура. 
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів здійснюється 

відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту". 
2. Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за 

власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на 
відповідну освітню діяльність або за освітньо-науковою програмою, окремі 
елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або вищими 
навчальними закладами, та докторів наук за науковими програмами 
відповідно до Закону України "Про вищу освіту". 

Наукові установи Національної академії наук України та національних 
галузевих академій наук можуть здійснювати підготовку магістрів за 
освітньо-науковими програмами відповідно до Закону України "Про вищу 
освіту". 

Освітньо-наукові програми підготовки науковими установами докторів 
філософії підлягають акредитації Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти. 

З метою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підго-
товку в інтернатурі та/або резидентурі за відповідною лікарською спеціаль-
ністю, у наукових установах може проводитися клінічна ординатура. 

Національна академія наук України та національні галузеві академії наук 
можуть бути засновниками вищих навчальних закладів. 

3. Наукові працівники підвищують свою кваліфікацію та проходять ста-
жування в Україні і за кордоном. 

4. Наукова установа забезпечує науковому працівникові підвищення 
кваліфікації не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої 
заробітної плати. 

Результати підвищення кваліфікації враховуються під час атестації нау-
кових працівників. 

Стаття 28. Наукові ступені і вчені звання 
1. Вчені мають право на здобуття наукового ступеня доктора філософії і 

доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і 
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професора. 
Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є держав-

ним визнанням рівня кваліфікації вченого. Присудження наукових ступенів і 
присвоєння вчених звань здійснюються відповідно до Закону України "Про 
вищу освіту". 

Перелік осіб, яким присуджено наукові ступені та присвоєно вчені зван-
ня, розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет відповідно до зако-
нодавства. 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації 
(або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у ви-
гляді монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 
міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь 
доктора наук, а також автореферати та відгуки опонентів оприлюднюються 
на офіційних веб-сайтах відповідних наукових установ (вищих навчальних 
закладів) згідно із законодавством. 

2. Наявність відповідного наукового ступеня або вченого звання є 
кваліфікаційною вимогою для зайняття науковим працівником відповідної 
посади. 

Стаття 29. Атестація наукових працівників 
1. Атестація наукових працівників проводиться в наукових установах не 

рідше одного разу на п’ять років з метою: 
1) оцінювання рівня професійної підготовки наукового працівника, ре-

зультативності його роботи; 
2) визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній 

посаді; 
3) виявлення перспективи використання здібностей наукового працівни-

ка, стимулювання підвищення його професійного рівня; 
4) визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійній підготовці 

наукового працівника. 
2. Положення про атестацію наукових працівників розробляється Націо-

нальною радою України з питань розвитку науки і технологій та затвер-
джується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Стаття 30. Правовий режим наукового і науково-технічного (прикладно-
го) результату 

1. Правовий режим наукового і науково-технічного (прикладного) ре-
зультату як об’єкта інтелектуальної власності визначається законодавством 
України. 

Стаття 31. Посади наукових працівників 
1. Основними посадами наукових працівників наукових установ (їхніх 

філій, інших відокремлених підрозділів), наукових підрозділів юридичних 
осіб державної та інших форм власності є: 

1) керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, 
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директор, начальник); 
2) заступник керівника (перший віце-президент, віце-президент, заступ-

ники генерального директора, генерального конструктора, директора, 
начальника) з наукової роботи; 

3) радник при дирекції наукової установи; 
4) член Президії Національної академії наук України або національної га-

лузевої академії наук; 
5) радник Президії Національної академії наук України або національної 

галузевої академії наук; 
6) академік - секретар відділення (його заступники); 
7) головний учений секретар, учений секретар (їх заступники); 
8) керівник (завідувач, відповідальний секретар, головний редактор) та 

заступники керівника (завідувача, секретаря відповідального головного ре-
дактора) наукового підрозділу, наукового видавництва, редакції наукового 
видання; 

9) головний конструктор, головний інженер, головний технолог з основ-
ного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу та їх заступ-
ники; 

10) провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог з ос-
новного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу; 

11) провідний редактор наукового видавництва, періодичного наукового 
видання; 

12) головний науковий співробітник; 
13) провідний науковий співробітник; 
14) старший науковий співробітник; 
15) науковий співробітник; 
16) науковий співробітник-консультант; 
17) молодший науковий співробітник; 
18) докторант. 
2. До наукових працівників належать також особи, які мають науковий 

ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за 
галузями наук, за якою присуджено науковий ступінь. 

Стаття 32. Посади науково-педагогічних працівників 
1. Основні посади науково-педагогічних працівників університетів, ака-

демій, інститутів визначаються відповідно до Закону України "Про вищу 
освіту". 

 
Стаття 33. Наукове відрядження 
1. За рішенням керівництва науковий (науково-педагогічний) працівник 

може бути направлений у наукове відрядження. 
2. Науковим відрядженням вважається відрядження наукового (науково-

педагогічного) працівника, аспіранта, ад’юнкта, докторанта на певний строк 
для проведення наукової або науково-педагогічної роботи, участі в наукових 
конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових школах, експедиціях поза 
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місцем його основної роботи (для аспірантів, ад’юнктів - поза місцем нав-
чання), за наявності запрошення сторони, що приймає, або направлення 
установи, де працює вчений. 

3. Термін наукового відрядження не може перевищувати 90 днів, крім 
випадків, коли відрядження пов’язано з довготривалою науковою експе-
дицією. 

4. Фінансування витрат, пов’язаних із науковим відрядженням, може 
здійснюватися за рахунок коштів загального та спеціального фонду наукової 
установи (вищого навчального закладу), що направляє особу у наукове від-
рядження, коштів, передбачених у Державному бюджеті України за 
відповідною бюджетною програмою, грантів, коштів сторони, що приймає, 
та інших джерел, не заборонених законодавством. 

За штатним науковим (науково-педагогічним) працівником наукової 
установи (вищого навчального закладу), який виконує наукову (науково-
технічну) роботу за договорами цивільно-правового характеру під час від-
рядження, зберігається заробітна плата, встановлена за основним місцем ро-
боти. 

Стаття 34. Наукове стажування 
1. Наукові (науково-педагогічні) працівники, аспіранти та докторанти 

можуть направлятися науковими установами (вищими навчальними заклада-
ми) на наукове стажування, у тому числі довгострокове, до інших наукових 
установ та вищих навчальних закладів, у тому числі за кордон. 

2. Направлення на наукове стажування може відбуватися за ініціативою 
наукового (науково-педагогічного) працівника або за ініціативою наукової 
установи чи вищого навчального закладу. 

3. Метою наукового стажування є підвищення рівня теоретичної та прак-
тичної підготовки, проведення авторських досліджень з використанням су-
часного обладнання і технологій, опанування новітніх унікальних методів, 
набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення ін-
формаційного обміну та розширення наукових контактів. 

4. Строк наукового стажування не може перевищувати двох років. 
5. З особами, які направляються на наукове стажування, укладається до-

говір про направлення їх на наукове стажування до іншої наукової установи, 
вищого навчального закладу. 

6. Фінансування витрат, пов’язаних із науковим стажуванням, може 
здійснюватися за рахунок коштів наукової установи (вищого навчального за-
кладу), що направляє особу на наукове стажування, коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України за відповідною бюджетною програмою, 
грантів, коштів сторони, що приймає, та інших джерел, не заборонених зако-
нодавством. 

Стороною, що приймає, вважається наукова установа, інша дослідницька 
організація, вищий навчальний заклад, яка надала запрошення на наукове 
стажування. Стороною, що приймає, може бути нерезидент України. 

7. Під час наукового стажування за науковим (науково-педагогічним) 
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працівником, аспірантом, ад’юнктом, докторантом зберігається його основне 
місце роботи чи навчання (підготовки). 

8. Період наукового стажування зараховується до наукового стажу нау-
кового та науково-педагогічного працівника. 

9. Наукові та науково-педагогічні працівники протягом місяця після за-
вершення наукового стажування подають науковій установі, керівникові нав-
чального закладу (наукової установи), що направив їх на наукове стажуван-
ня, письмовий звіт про результати навчання, стажування та виконання зав-
дання, затвердженого в установленому порядку. 

Згідно з рішенням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради 
наукової установи або вченої ради вищого навчального закладу наукове ста-
жування може бути прирівняне до підвищення кваліфікації. 

Звіт підлягає затвердженню вченою радою вищого навчального закладу 
або вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової уста-
нови. 

10. Положення про порядок наукового стажування затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 35. Стаж наукової роботи 
1. До стажу наукової роботи зараховується: 
1) час роботи на посадах наукових працівників, визначених статтею 

31 цього Закону; 
{Пункт 1 частини першої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Зако-

ном № 2148-VIII від 03.10.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року} 
2) час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих нав-

чальних закладів, визначених у Законі України "Про вищу освіту". Аспіран-
там, ад’юнктам і докторантам, зарахованим за державним замовленням, 
замість заробітної плати призначається стипендія у розмірі, визначеному 
Кабінетом Міністрів України; 

3) час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю 
відповідно до групи спеціальностей галузі науки, за якою присуджено науко-
вий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю; 

4) час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, 
зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України, якщо цій роботі 
безпосередньо передувала і після неї слідувала робота, передбачена пунктами 
1-3 цієї частини; 

5) час навчання в аспірантурі, ад’юнктурі чи докторантурі за денною (оч-
ною) формою навчання випускникам аспірантури, ад’юнктури, докторанту-
ри; 

6) час роботи на посадах науково-викладацького складу Національної 
школи суддів України; 

7) час навчання в аспірантурі (докторські програми) третього рівня вищої 
освіти та наукової роботи за спеціальністю за кордоном, за умови збереження 
громадянства, сплати страхових внесків відповідно до Закону України "Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
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страхування" та перерви між завершенням навчання (роботи) за кордоном та 
відновленням навчання (роботи) в Україні не більше трьох місяців; 

8) час наукового стажування, у тому числі в іноземній науковій установі 
(вищому навчальному закладі), за умови сплати страхових внесків відповідно 
до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування". 

Стаття 36. Оплата і стимулювання праці наукового працівника 
1. Оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати достатні 

матеріальні умови для його ефективної самостійної творчої діяльності, 
підвищення престижності професії наукового працівника, стимулювати залу-
чення талановитої молоді до наукової і науково-технічної діяльності та 
підвищення кваліфікації наукових працівників. 

Заробітна плата наукових працівників складається з посадових окладів 
(ставок), премій, доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж 
наукової, науково-педагогічної роботи та інших надбавок, доплат та винаго-
род, передбачених законодавством у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності. 

Науковому працівнику за виконання роботи у вільний від основного 
навантаження час винагорода виплачується за договорами цивільно-
правового характеру. 

2. Держава гарантує встановлення ставок (окладів) науковим працівникам 
державних наукових установ (вищих навчальних закладів), виходячи з розрахун-
ку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче 
подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні. 

Умови оплати праці працівників державних наукових установ, що 
фінансуються з державного бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів 
України, а комунальних наукових установ, що фінансуються з місцевого 
бюджету, встановлюються засновником відповідно до законодавства 
України. 

Оплата праці наукових працівників, які виконують науково-дослідні ро-
боти за контрактом за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників 
робіт та грантів, визначається за угодою сторін у межах коштів на оплату 
праці, визначених замовником або надавачем гранту. 

3. Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, 
можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки наукової мо-
лоді - стипендії для молодих вчених відповідно до законодавства. 

Держава створює умови для мотивації (стимулювання та заохочення) мо-
лодих вчених, зокрема шляхом: 

1) збереження доплат за науковий ступінь та вчене звання при визначенні 
стипендіального забезпечення докторантів; 

2) створення системи державних молодіжних стипендій, премій та 
грантів; 

3) фінансування стажування у провідних наукових установах, у тому чис-
лі за кордоном; 
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4) фінансування наукових відряджень, у тому числі закордонних, для 
участі в наукових заходах. 

Дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Національної 
академії наук України та національних галузевих академій наук встанов-
люється довічна плата, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів 
України. 

Вчені наукових установ, які беруть участь у навчальному процесі у ви-
щих навчальних закладах обсягом до 240 годин на навчальний рік, працюють 
за гнучким графіком роботи із збереженням заробітної плати за основним 
місцем роботи. 

Тривалість щорічної відпустки наукового працівника залежить від поса-
ди, наукового ступеня та місця роботи і затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) 
працівників 

1. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників 
здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування". 

{Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 
06.12.2016; в редакції Закону № 2148-VIII від 03.10.2017} 

Стаття 38. Соціальний захист наукового працівника 
1. Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних) працівників за 

переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, можуть надаватися 
службові житлові приміщення. 

2. Науковим працівникам, які мають науковий ступінь доктора філософії 
або доктора наук, для створення умов для провадження наукової діяльності 
надається в установленому законодавством порядку додаткова жила площа у 
вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 квадратних метрів. Зазначена 
додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі. 

3. Науковим (науково-педагогічним) працівникам за рішенням уповнова-
женого органу управління, до сфери управління якого належить наукова 
установа або вищий навчальний заклад, Національної академії наук України 
або національних галузевих академій наук може надаватися у постійне кори-
стування житло за рахунок цільового бюджетного фінансування та інших 
джерел. 

4. Держава забезпечує надання науковим (науково-педагогічним) праців-
никам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла пільгових дов-
гострокових кредитів, порядок надання яких визначається Кабінетом 
Міністрів України. Кошти на зазначені цілі щорічно передбачаються в Дер-
жавному бюджеті України. 

5. Держава створює умови для забезпечення молодих вчених житлом 
шляхом пріоритетного пільгового молодіжного кредитування на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла, першочергового надання службового 
житла. 
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Розділ IV  
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ  
І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 39. Повноваження Верховної Ради України у сфері наукової і нау-
ково-технічної діяльності 

1. Верховна Рада України: 
1) здійснює державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності; 
2) затверджує основні засади і напрями державної політики у сфері нау-

кової і науково-технічної діяльності; 
3) затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загально-

державні програми науково-технічного розвитку України; 
4) здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції 

України віднесені до її відання. 
Стаття 40. Повноваження Президента України у сфері наукової і науково-

технічної діяльності 
1. Президент України діє у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

відповідно до Конституції та законодавства України. 
Стаття 41. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності 
1. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів вико-

навчої влади: 
1) забезпечує реалізацію державної науково-технічної політики, розвиток 

і зміцнення науково-технічного потенціалу України; 
2) затверджує Положення про Національну раду України з питань ро-

звитку науки і технологій та її персональний склад; 
3) подає Верховній Раді України пропозиції щодо визначення пріоритет-

них напрямів розвитку науки і техніки; 
4) забезпечує розроблення і виконання державних цільових наукових і 

науково-технічних програм; 
5) затверджує відповідно до своєї компетенції державні цільові наукові і 

науково-технічні програми; 
6) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з Націо-

нальної радою України з питань розвитку науки і технологій; 
7) розглядає рекомендації Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій та приймає за ними рішення; 
8) затверджує порядок формування та використання коштів Національно-

го фонду досліджень України на основі пропозицій Національної ради 
України з питань розвитку науки і технологій; 

9) затверджує Голову Національного фонду досліджень України; 
10) засновує гранти та премії Кабінету Міністрів України у сфері науко-

вої і науково-технічної діяльності та визначає порядок їх надання; 
11) вживає заходів до вдосконалення державного регулювання та управ-
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ління у сфері наукової і науково-технічної діяльності; 
12) здійснює інші повноваження у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності відповідно до закону. 
Стаття 42. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що за-

безпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і нау-
ково-технічної діяльності 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності: 

1) розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку України та 
подає відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України та Президенту 
України; 

2) взаємодіє з Національною радою України з питань розвитку науки і 
технологій; 

3) координує реалізацію іншими центральними органами виконавчої вла-
ди, Національною академією наук України та національними галузевими 
академіями наук державної політики у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності; 

4) розробляє спільно з Національною радою України з питань розвитку 
науки і технологій пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та вносить 
відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України у встановлено-
му законодавством порядку; 

5) забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної ін-
формації; 

6) здійснює на засадах, розроблених Національною радою України з пи-
тань розвитку науки і технологій, керівництво системою наукової і науково-
технічної експертизи; 

7) забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір 
та Європейський дослідницький простір із збереженням і захистом націо-
нальних пріоритетів; 

8) здійснює керівництво системою державної атестації наукових установ; 
9) координує міжнародне науково-технічне співробітництво, забезпечує 

дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами 
України з питань, що належать до його компетенції; 

10) формує тематику державного замовлення на найважливіші науково-
технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, 
здійснює фінансову підтримку виконання державного замовлення на най-
важливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-
технічну продукцію; 

11) здійснює фінансову підтримку наукової і науково-технічної діяль-
ності вищих навчальних закладів, що належать до сфери його управління; 

12) забезпечує реєстрацію та облік науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт; 

13) забезпечує реалізацію міжнародних науково-технічних програм і про-
ектів відповідно до міжнародних договорів; 
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14) розробляє проекти міждержавних програм для забезпечення виконан-
ня укладених міжнародних договорів у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності; 

15) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про 
співробітництво у сфері наукової і науково-технічної діяльності; 

16) забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства 
України в міжнародних організаціях у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності; 

17) взаємодіє в установленому порядку з відповідними органами інозем-
них держав і міжнародних організацій; 

18) здійснює інші повноваження, передбачені законом. 
Стаття 43. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності 
1. Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень: 
1) здійснюють управління у сфері наукової та науково-технічної діяль-

ності відповідних галузей; 
2) визначають спільно з центральним органом виконавчої влади, що за-

безпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і нау-
ково-технічної діяльності, напрями розвитку наукового і науково-
технологічного потенціалу відповідних галузей, спрямовують і контролюють 
діяльність наукових установ, що належать до сфери їх управління; 

3) залучають наукові установи та вищі навчальні заклади (за їх згодою) 
до розв’язання проблем науково-технічного розвитку, беруть участь у визна-
ченні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних 
цільових наукових та науково-технічних програм і державного замовлення у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності; 

4) розробляють спільно з центральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і нау-
ково-технічної діяльності, програми науково-технічного розвитку 
відповідних галузей та заходи з їх виконання, організують їх виконання; 

5) сприяють розробленню, освоєнню та виробництву сучасної конкурен-
тоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних 
технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного забезпечення; 

6) здійснюють інші повноваження, передбачені законом. 
Стаття 44. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів 
виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади що-
до наукової та науково-технічної діяльності відповідно до їх компетенції: 

1) забезпечують виконання державних цільових наукових та науково-
технічних програм; 

2) організовують розроблення та виконання регіональних (територіаль-
них) програм науково-технічного розвитку; 
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3) сприяють розвитку інфраструктури наукової та науково-технічної 
діяльності регіону; 

4) залучають відповідні наукові установи (за їх згодою) до розв’язання 
проблем науково-технічного розвитку регіону. 

 
Розділ V  

ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА УПРАВЛІННЯ У НАУКОВІЙ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ  

ДІЯЛЬНОСТІ 
Стаття 45. Цілі та напрями державної політики у сфері наукової і науко-

во-технічної діяльності 
1. Основними цілями державної політики у сфері наукової і науково-

технічної діяльності є: 
1) забезпечення наукового обґрунтування визначення стратегічних зав-

дань розвитку економіки та суспільства; 
2) досягнення високого рівня розвитку науки і техніки; 
3) примноження національного багатства на основі використання науко-

вих та науково-технічних досягнень; 
4) створення умов для досягнення високого рівня життя кожного грома-

дянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку шляхом ви-
користання сучасних досягнень науки і техніки; 

5) зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та 
науково-технічних досягнень; 

6) створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності; 

7) забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчо-
сті; 

8) сприяння розвитку наукової і науково-технічної діяльності у 
підприємницькому секторі; 

9) інтеграція вітчизняного сектору наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок у світовий науковий та Європейсь-
кий дослідницький простір. 

2. Держава забезпечує: 
1) соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та 

ефективного використання наукового та науково-технічного потенціалу, 
включаючи державну підтримку суб’єктів наукової і науково-технічної 
діяльності; 

2) створення сучасної наукової інфраструктури і системи інформаційного 
забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграцію освіти, 
науки і виробництва; 

3) підготовку кадрів у сфері наукової і науково-технічної діяльності ви-
щими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти, науковими 
установами, а також спеціалізованими загальноосвітніми навчальними закла-
дами, які взаємодіють між собою та з науковими установами; 
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4) підвищення престижності наукової і науково-технічної діяльності, 
підтримку та заохочення молодих вчених; 

5) фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних та при-
кладних досліджень; 

6) організацію прогнозування тенденцій науково-технічного розвитку на 
довгостроковий та середньостроковий періоди; 

7) підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних 
цільових наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів 
для їх реалізації; 

8) створення ринку наукової і науково-технічної продукції та впро-
вадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя; 

9) правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її 
ефективного використання; 

10) організацію і проведення статистичних спостережень у сфері наукової 
і науково-технічної діяльності; 

11) проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, но-
вих технологій, техніки, результатів досліджень, наукових (науково-
технічних) програм і проектів тощо; 

12) стимулювання наукової та науково-технічної творчості, ви-
нахідництва; 

13) пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, 
нових сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і тех-
ніки; 

14) встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими державами для інте-
грації вітчизняної та світової науки, входження вітчизняної науки у світовий 
науковий та Європейський дослідницький простір. 

Стаття 46. Основні принципи державного управління та регулювання у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності 

1. Під час здійснення державного управління та регулювання у сфері нау-
кової і науково-технічної діяльності держава керується такими принципами: 

1) єдності науково-технічного, економічного, соціального та духовного 
розвитку суспільства; 

2) ефективного поєднання централізації та децентралізації управління у 
науковій та науково-технічній діяльності; 

3) додержання вимог екологічної безпеки; 
4) визнання свободи наукової творчості; 
5) збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних наукових до-

сліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок; 
6) використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного 

наукового співробітництва; 
7) свободи поширення відкритої науково-технічної інформації; 
8) відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, за-

безпечення інтеграції української науки у світовий науковий та Європейсь-
кий дослідницький простір із забезпеченням захисту інтересів національної 
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безпеки; 
9) визнання певного обґрунтованого ризику отримання негативного ре-

зультату у провадженні наукової і науково-технічної діяльності. 
Стаття 47. Фінансово-кредитні та податкові інструменти державного ре-

гулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності 
1. Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові інструменти для 

створення економічно сприятливих умов для ефективного провадження нау-
кової і науково-технічної діяльності відповідно до законодавства України, 
забезпечення до 2025 року збільшення обсягу фінансування науки за рахунок 
усіх джерел до 3 відсотків валового внутрішнього продукту - показника, 
визначеного Лісабонською стратегією Європейського Союзу. 

2. Державні наукові установи та вищі навчальні заклади звільняються від 
сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, 
обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зраз-
ків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться 
в Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності 
(крім підакцизних товарів). 

Стаття 48. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяль-
ності 

1. Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в 
Україні здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 
коштів установ, організацій та підприємств, вітчизняних та іноземних замов-
ників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом. 

Одним із основних інструментів реалізації державної політики у сфері 
наукової і науково-технічної діяльності є бюджетне фінансування. Бюджетне 
фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за раху-
нок коштів державного бюджету. 

Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на наукову і нау-
ково-технічну діяльність, щорічно визначається у законі України про Дер-
жавний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у від-
сотках). 

2. Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-
технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього 
продукту України. Частина фінансування, що за рішенням Національної ради 
України з питань розвитку науки і технологій спрямовується на конкурсне 
фінансування проектів через Національний фонд досліджень України, 
щорічно збільшується. Збільшення обсягу грантового фінансування не може 
відбуватися за рахунок зменшення базового фінансування основної діяль-
ності наукових установ, наукових організацій та наукових досліджень у ви-
щих навчальних закладах, рівень якого враховує щорічний індекс інфляції. 
Видатки на наукову і науково-технічну діяльність за рахунок державного 
бюджету є захищеними статтями видатків бюджету. 

Кошти державного бюджету виділяються на підтримку основної діяль-
ності державних наукових установ, що фінансуються за рахунок коштів дер-



 57 

жавного бюджету, проведення наукових досліджень та науково-технічних 
(експериментальних) розробок університетів, академій, інститутів, фінансу-
вання окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання 
грантів. 

3. Бюджетне фінансування наукової та (або) науково-технічної діяльності 
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету спрямовується на 
забезпечення: 

1) основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за 
рахунок коштів державного бюджету, та наукових досліджень університетів, 
академій, інститутів; 

2) виконання окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та 
надання грантів. 

Фінансування основної діяльності державних наукових установ, що 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, наукових досліджень 
вищих навчальних закладів здійснюється у межах видатків, передбачених у 
кошторисах на зазначені цілі. 

Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів 
та надання грантів здійснюється на договірних засадах, передбачає прове-
дення конкурсного відбору за результатами наукової і науково-технічної 
експертизи або процедури закупівлі відповідно до законодавства. 

Фінансування головним розпорядником бюджетних коштів окремих нау-
кових і науково-технічних програм та проектів, виконавцями яких є устано-
ви, що належать до сфери його управління, а також надання їм грантів 
здійснюються у затвердженому ним порядку. 

4. Базове фінансування основної діяльності державних наукових установ, 
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, наукових до-
сліджень університетів, академій, інститутів здійснюється для: 

1) проведення фундаментальних наукових досліджень; 
2) підтримки найважливіших для держави напрямів прикладних наукових 

досліджень і науково-технічних розробок, зокрема в інтересах національної 
безпеки та оборони; 

3) розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності; 
4) розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і нау-

ково-технічної діяльності; 
5) збереження та розвитку наукових об’єктів, що становлять національне 

надбання; 
6) підготовки наукових кадрів; 
7) розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах 

та наукового забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на 
відповідні органи виконавчої влади; 

8) забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової 
літератури на всіх видах носіїв. 

5. Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів 
та надання грантів здійснюється на конкурсній основі для: 
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1) науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на ре-
алізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; 

2) забезпечення проведення прикладних наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок, які виконуються за державним за-
мовленням та в рамках державних цільових наукових та науково-технічних 
програм; 

3) реалізації проектів у межах міжнародного науково-технічного 
співробітництва; 

4) розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, 
проведення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, дер-
жавних програм; 

5) розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і нау-
ково-технічної діяльності. 

6. Кошти бюджетних програм сприяння розвитку виробничо-
орієнтованих наукових установ спрямовуються на: 

1) фінансування виробничо-орієнтованих наукових установ для забезпе-
чення проведення наукових досліджень, здійснення науково-технічних 
(експериментальних) розробок; 

2) розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази на-
укової і науково-технічної діяльності; 

3) повне або часткове безвідсоткове кредитування інноваційних та інве-
стиційних проектів виробничо-орієнтованих наукових установ; 

4) повну або часткову компенсацію відсотків, сплачених виробничо-
орієнтованими науковими установами комерційним банкам та іншим фінан-
сово-кредитним установам за кредитування інноваційних та інвестиційних 
проектів виробничо-орієнтованих (галузевих) наукових установ. 

Порядок використання коштів бюджетних програм сприяння розвитку 
виробничо-орієнтованих наукових установ для реалізації їх інноваційних та 
інвестиційних проектів затверджується Кабінетом Міністрів України. 

7. Фінансування шляхом надання грантів здійснюється на конкурсній ос-
нові для: 

1) виконання наукових досліджень і розробок; 
2) розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок 

високого рівня; 
3) підтримки організації та проведення наукових конференцій, симпо-

зіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших науково-
комунікативних заходів та заходів з популяризації науки; 

4) наукового стажування наукових працівників; 
5) забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової 

літератури на всіх видах носіїв. 
8. Фінансування наукових, науково-технічних робіт (цільових проектів) 

на конкурсній основі (конкурсне фінансування) здійснюється за результата-
ми конкурсного відбору після проведення наукової та науково-технічної 
експертизи заявок (запитів), що подаються замовникам потенційними вико-
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навцями таких робіт (проектів), без застосування процедур закупівлі. 
9. Порядок формування тематики наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

10. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності 
здійснюється відповідно до законодавства України. 

Стаття 49. Статус та завдання Національного фонду досліджень України 
1. Національний фонд досліджень України утворюється з метою стиму-

лювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, реалізації 
єдиної державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності в 
межах його повноважень, розвитку національного дослідницького простору 
та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови до-
слідницької інфраструктури в Україні та її інтеграції до світової дослідниць-
кої інфраструктури, сприяння налагодженню науково-технічного співробіт-
ництва між науковими установами, вищими навчальними закладами та пред-
ставниками реального сектора економіки і сфери послуг, сприяння 
міжнародному обміну інформацією та вченими, сприяння діяльності, спря-
мованій на залучення учнівської та студентської молоді до наукової та нау-
ково-технічної діяльності, сприяння виробничо-орієнтованим (галузевим) на-
уковим установам шляхом організації конкурсів за запитом відповідних 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або інших замов-
ників, за умови виділення такими центральними органами виконавчої влади 
або замовниками відповідних коштів, популяризації наукової і науково-
технічної діяльності. 

Національний фонд досліджень України проводить оцінку якості та ре-
зультативності виконання підтриманих ним проектів, створює і підтримує 
базу даних наукових розробок та досліджень, що ним фінансувалися. 

2. Національний фонд досліджень України є державною бюджетною 
установою, основним завданням якої є грантова підтримка: 

1) фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, тех-
нічних, суспільних та гуманітарних наук; 

2) прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експеримен-
тальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. 

3. Національний фонд досліджень України є юридичною особою, що 
утворена Кабінетом Міністрів України. 

Національний фонд досліджень України має самостійний баланс, свою 
печатку і штамп. 

4. Положення про Національний фонд досліджень України, а також зміни 
до нього розробляються наглядовою радою Національного фонду досліджень 
України та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

У своїй діяльності Національний фонд досліджень України керується за-
конами України, своїм положенням, міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими норматив-
но-правовими актами України. 
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5. Національний фонд досліджень України є головним розпорядником 
бюджетних коштів. 

Кошти Національного фонду досліджень України формуються за раху-
нок: 

1) коштів державного бюджету; 
2) добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерези-

дентів України; 
3) інших джерел, не заборонених законодавством України. 
Розмір бюджетного фінансування Національного фонду досліджень 

України щорічно визначається у законі України про Державний бюджет 
України окремим рядком. 

Держава забезпечує фінансування Національного фонду досліджень 
України згідно з рекомендаціями Національної ради України з питань ро-
звитку науки і технологій. 

6. Кошти, що розподіляються Національним фондом досліджень України 
для підтримки проектів, є грантами і розподіляються на конкурсній основі з 
урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про здійснення дер-
жавних закупівель". 

7. Порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом 
досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок 
розробляється Науковою радою Національного фонду досліджень України, 
погоджується Наглядовою радою Національного фонду досліджень України 
та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

8. Національний фонд досліджень України є некомерційною організацією 
і не має на меті отримання прибутку. 

Стаття 50. Основні принципи та засади діяльності Національного фонду 
досліджень України 

1. Основними принципами діяльності Національного фонду досліджень 
України є: 

1) максимальна відкритість та прозорість; 
2) незалежність та об’єктивність наукової і науково-технічної експертизи 

проектів з виконання наукових досліджень і розробок; 
3) дотримання засад доброчесної конкуренції. 
Запобігання конфлікту інтересів при виборі членів органів управління 

фонду та під час організації конкурсного відбору і фінансування проектів з 
виконання наукових досліджень і розробок; 

4) повага і дотримання авторських та суміжних прав, а також принципів 
наукової етики. 

2. Національний фонд досліджень України має право: 
1) проводити конкурсний відбір проектів, що фінансуватимуться за раху-

нок грантової підтримки, та визначати умови його проведення; 
2) укладати відповідно до законодавства договори про виконання науко-

вих досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки та здійснювати 
контроль за їх виконанням; 



 61 

3) утворювати постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші до-
поміжні органи з питань своєї діяльності, до яких можуть входити члени нау-
кової та наглядової рад Національного фонду досліджень України та 
зовнішні експерти; 

4) залучати для проведення наукової і науково-технічної експертизи про-
ектів з виконання наукових досліджень і розробок провідних вчених, пред-
ставників центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, 
Національної академії наук України, національних галузевих академій наук 
як експертів за їх згодою; 

5) брати участь у міжнародному науково-технічному співробітництві 
відповідно до законодавства, зокрема у міжнародних двосторонніх та багато-
сторонніх міждержавних наукових програмах; 

6) надавати платні послуги відповідно до законодавства, зокрема, послу-
ги з оцінювання наукової та науково-технічної діяльності, проведення науко-
вої та науково-технічної експертизи; 

7) розробляти програми конкурсів та вимоги до проектів, що подаються 
на конкурси; 

8) здійснювати інші повноваження відповідно до Положення про Націо-
нальний фонд досліджень України. 

3. Обов’язками Національного фонду досліджень України є: 
1) організація та проведення відкритого конкурсного відбору проектів, 

що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки, з обов’язковим про-
веденням незалежної та об’єктивної наукової і науково-технічної експертизи, 
у тому числі із залученням іноземних експертів; 

2) забезпечення цільового, ефективного та раціонального використання 
коштів фонду. 

Стаття 51. Види та напрями грантової підтримки Національного фонду 
досліджень України 

1. Національний фонд досліджень України здійснює такі види грантової 
підтримки: 

1) індивідуальний грант; 
2) колективний грант; 
3) інституційний грант. 
2. Напрямами грантової підтримки Національного фонду досліджень 

України є: 
1) виконання наукових досліджень і розробок; 
2) розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок 

високого рівня; 
3) розвиток наукової співпраці, у тому числі наукова мобільність, ор-

ганізація, проведення та участь у конференціях, симпозіумах, спільні до-
слідження університетів та наукових установ тощо; 

4) наукове стажування наукових працівників, аспірантів і докторантів, у 
тому числі за кордоном; 

5) створення, функціонування та розвиток дослідницької інфраструктури; 
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6) трансфер знань та їх поширення; 
7) підтримка проектів молодих вчених; 
8) підтримка діяльності, спрямованої на залучення учнівської молоді до 

наукової та науково-технічної діяльності; 
9) популяризація науки; 
10) інші напрями, погоджені наглядовою радою Національного фонду до-

сліджень України. 
Стаття 52. Органи управління Національного фонду досліджень України 
1. Національний фонд досліджень України очолює голова, якого обирає зі 

свого складу наукова рада фонду та який призначається на посаду Кабінетом 
Міністрів України. 

2. Кандидатуру на посаду голови Національного фонду досліджень 
України погоджує наглядова рада фонду. У разі непогодження наукова рада 
подає іншу кандидатуру. 

3. Забезпечення координації та контролю за діяльністю Національного 
фонду досліджень України здійснює наглядова рада, функції якої поклада-
ються на Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій. 

4. Колегіальним органом управління Національного фонду досліджень 
України є наукова рада, на яку покладається, зокрема, науково-експертне та 
науково-методичне забезпечення діяльності фонду. Члени наукової ради 
Національного фонду досліджень України виконують свої обов’язки на гро-
мадських засадах. 

5. Дирекція Національного фонду досліджень України здійснює технічну 
та організаційну підтримку проведення та організації конкурсів. Дирекція 
здійснює свою діяльність відповідно до положення, яке розробляє і затвер-
джує наукова рада, та підпорядковується Раді Національного фонду до-
сліджень України. Виконавчий директор та дирекція Національного фонду 
досліджень України щорічно проходять процедуру підтвердження довіри з 
боку наукової ради фонду. 

6. Порядок формування та взаємодії органів управління фонду визна-
чається Положенням про Національний фонд досліджень України. 

Стаття 53. Наглядова рада Національного фонду досліджень України 
1. Наглядова рада Національного фонду досліджень України: 
1) розробляє проект Положення Національного фонду досліджень 

України та вносить до нього зміни, які подає на затвердження Кабінету 
Міністрів України; 

2) затверджує загальну стратегію роботи Національного фонду до-
сліджень України; 

3) формує структуру Національного фонду досліджень України, зокрема 
визначає кількість секцій фонду та напрями їх діяльності; 

4) виконує функції Ідентифікаційного комітету Національного фонду до-
сліджень України (далі - Ідентифікаційний комітет фонду), зокрема визначає 
кількісний та персональний склад наукових рад секцій фонду; 
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5) погоджує: 
щорічний звіт про діяльність Національного фонду досліджень України; 
розподіл фінансування між секціями, план роботи та звіт Національного 

фонду досліджень України; 
рішення наукової ради щодо обрання та відкликання голови, заступників 

голови наукової ради та виконавчого директора Національного фонду до-
сліджень України; 

порядок розгляду та експертизи проектів з виконання наукових до-
сліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень 
України для участі в конкурсних відборах; 

Положення про дотримання принципів наукової етики та запобігання 
конфлікту інтересів під час проведення Національним фондом досліджень 
України експертизи та конкурсних відборів проектів з виконання наукових 
досліджень і розробок; 

6) має право ініціювати аудиторську перевірку діяльності Національного 
фонду досліджень України; 

7) вирішує питання щодо участі Національного фонду досліджень 
України в міжнародних організаціях, що фінансують дослідження. 

Стаття 54. Наукова рада Національного фонду досліджень України 
1. Наукова рада Національного фонду досліджень України складається з 

усіх членів наукових рад секцій фонду, включно з головою Національного 
фонду досліджень України та його заступниками. 

Членів наукової ради Національного фонду досліджень України затвер-
джує Кабінет Міністрів України за пропозицією Національної ради України з 
питань розвитку науки і технологій строком на чотири роки. Члени наукової 
ради фонду не можуть виконувати свої обов’язки більш як два строки. Пер-
сональний склад наукової ради фонду та наукових рад секцій фонду кожні 
два роки оновлюється не менш як на 50 відсотків. 

Наукову раду очолює голова Національного фонду досліджень України, 
якого обирає зі свого складу наукова рада фонду. Наукові ради секцій фонду 
на своїх засіданнях обирають голів наукових рад секцій, які є заступниками 
голови Національного фонду досліджень України за посадою. Голова Націо-
нального фонду досліджень України та його заступники відповідають за про-
ведення конкурсу з відбору експертів, що входять до експертних комісій. 

Кількісний та персональний склад наукових рад секцій фонду формується 
наглядовою радою фонду, яка виконує функції Ідентифікаційного комітету 
Національного фонду досліджень України. 

Ідентифікаційний комітет фонду за результатами відкритих консультацій 
із світовими та вітчизняними науковими організаціями визначає вимоги до 
кандидатів, критерії їх відбору, процедуру конкурсу та проводить його. 

Право на висування кандидатур мають Національна академія наук 
України, національні галузеві академії наук, наукові установи, вищі навчаль-
ні заклади, громадські наукові організації. Зазначені суб’єкти висувають вче-
них, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та 
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довіру в науковому середовищі. Самовисування кандидатів у члени наукової 
ради Національного фонду досліджень України не допускається. 

Ідентифікаційний комітет фонду на відкритому засіданні за участю пред-
ставників громадськості обирає трьох кандидатів на кожне місце відповідно 
до фаху. З трьох кандидатур таємним голосуванням двома третинами голосів 
обирають члена наукової ради. 

Звіт Ідентифікаційного комітету фонду щодо процедури та обрання 
членів наукової ради подається Національній раді України з питань розвитку 
науки і технологій та оприлюднюється. 

2. З метою виконання своїх функцій наукова рада Національного фонду 
досліджень України утворює секції. 

Для проведення конкурсів наукова рада секції фонду обирає комісію кон-
курсу з числа визнаних вчених у галузі. Члени комісій конкурсів не можуть 
бути членами наукової ради секції. 

Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Націо-
нального фонду досліджень України у вигляді рейтингового списку проектів, 
що брали участь у конкурсі. 

Не мають права брати участь у конкурсах Національного фонду до-
сліджень України члени органів управління та члени комісій конкурсів фон-
ду. Члени органів управління фонду не мають права здійснювати експертизу 
проектів конкурсів. 

Експерти, що здійснюють експертизу проектів конкурсів фонду, і члени 
комісій конкурсу не повинні мати конфлікту інтересів. У разі виникнення 
конфлікту інтересів вони зобов’язані заявити самовідвід та відсторонюються 
головою Національного фонду досліджень України або науковою радою 
відповідної секції фонду. 

3. Організаційною формою роботи наукової ради Національного фонду 
досліджень України є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше од-
ного разу на три місяці. 

Засідання наукової ради Національного фонду досліджень України є пов-
новажним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загального складу 
наукової ради фонду. 

Рішення наукової ради Національного фонду досліджень України вва-
жається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини 
членів наукової ради фонду, присутніх на засіданні. 

4. Наукова рада Національного фонду досліджень України: 
1) розробляє: 
проект загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень 

України; 
пропозиції щодо переліку напрямів грантової підтримки Національного 

фонду досліджень України; 
порядок та методичне забезпечення проведення експертизи проектів з ви-

конання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фон-
ду досліджень України для участі в конкурсних відборах; 
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Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання 
конфлікту інтересів під час проведення Національним фондом досліджень 
України експертизи та конкурсного відбору проектів з виконання наукових 
досліджень і розробок; 

2) затверджує: 
тематичні напрями та умови проведення конкурсних відборів Національ-

ним фондом досліджень України; 
результати конкурсного відбору Національним фондом досліджень 

України проектів з виконання наукових досліджень і розробок. 
Проекти рішень наукової ради фонду, а також інформація про поточну 

діяльність фонду та персональний склад наукової ради фонду оприлюдню-
ються на офіційному веб-сайті Національного фонду досліджень України. 

Стаття 55. Голова Національного фонду досліджень України 
1. Голова Національного фонду досліджень України: 
1) організовує роботу фонду відповідно до Положення про Національний 

фонд досліджень України; 
2) очолює наукову раду Національного фонду досліджень України; 
3) представляє Національний фонд досліджень України у Національній 

раді України з питань розвитку науки і технологій, органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а 
також у міжнародних відносинах; 

4) координує роботу секцій фонду; 
5) визначає функціональні обов’язки працівників фонду; 
6) укладає договори за результатами проведення конкурсів; 
7) звітує перед Національною радою України з питань розвитку науки і 

технологій про діяльність Національного фонду досліджень України; 
8) видає накази відповідно до своєї компетенції; 
9) відповідає за діяльність фонду згідно із законодавством. 
2. Голова Національного фонду досліджень України призначається стро-

ком на три роки і може перебувати на посаді не більш як два строки. 
Стаття 56. Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності 
1. Державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним за-

собом концентрації науково-технічного потенціалу держави для розв’язання 
найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем та реалізації 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

2. Державні цільові наукові та науково-технічні програми формуються і 
виконуються відповідно до Закону України "Про державні цільові програми". 

Стаття 57. Державне замовлення на найважливіші науково-технічні 
(експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію 

1. Державне замовлення на найважливіші науково-технічні (експеримен-
тальні) розробки та науково-технічну продукцію формується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, у вигляді переліку, 
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що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до законодав-
ства. 

Стаття 58. Конкурсний відбір наукових і науково-технічних робіт 
1. Для визначення наукових і науково-технічних робіт, що плануються до 

виконання за рахунок коштів державного бюджету, та виконавців таких робіт 
може застосовуватися механізм конкурсного відбору. 

2. Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду-
вання, Національна академія наук України, національні галузеві академії 
наук, Національний фонд досліджень України розміщують інформацію про 
проведення конкурсу наукових і науково-технічних робіт та умови його про-
ведення на своїх офіційних веб-сайтах. 

3. Оголошення про проведення конкурсу наукових і науково-технічних 
робіт повинно містити: 

1) тематику наукових і науково-технічних робіт, що подаються на кон-
курс; 

2) умови та місце проведення конкурсу; 
3) зразок форми запиту на участь у конкурсі та рекомендації щодо її за-

повнення; 
4) вимоги до учасників конкурсу; 
5) відомості про строки розгляду заявок на участь у конкурсі і підбиття 

підсумків конкурсу; 
6) інші обов’язкові умови конкурсу. 
4. Строк подання конкурсних пропозицій не може встановлюватися мен-

шим за 30 календарних днів з дати оголошення конкурсу. 
5. Результати конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт 

розміщуються органом, що оголосив конкурс, в Інтернеті протягом 10 кален-
дарних днів після підбиття підсумків такого конкурсу. 

6. Порядок проведення конкурсного відбору наукових і науково-
технічних робіт, а також випадки, для яких проведення конкурсного відбору 
наукових і науково-технічних робіт є обов’язковим, встановлюються Кабіне-
том Міністрів України. 

Стаття 59. Грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності за 
рахунок коштів державного бюджету 

1. Грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності за рахунок 
коштів державного бюджету запроваджується з метою підвищення рівня на-
укових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, ро-
звитку науково-технічного потенціалу та підвищення рівня конкурентоспро-
можності закладів спеціалізованої освіти наукового профілю (наукових 
ліцеїв, наукових ліцеїв-інтернатів), наукових установ та вищих навчальних 
закладів, збереження та розвитку матеріально-технічної бази для проваджен-
ня наукової і науково-технічної діяльності, наукового стажування наукових 
працівників, у тому числі за кордоном, організації та проведення конферен-
цій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших на-
уково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки. 
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{Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
2145-VIII від 05.09.2017} 

2. Грантова підтримка надається на безоплатній та безповоротній основі 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та ре-
алізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, 
іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких 
належать бюджетні наукові установи, університети, академії, інститути, 
Національною академією наук України, національними галузевими акаде-
міями наук, Національним фондом досліджень України (далі - грантонада-
вачі). 

Грантова підтримка може надаватися кількома грантонадавачами на ос-
нові співфінансування. 

3. Грантова підтримка надається виключно на конкурсній основі. 
У конкурсі на отримання гранту на збереження та розвиток матеріально-

технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, ор-
ганізацію та проведення конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, кон-
курсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів 
з популяризації науки можуть брати участь лише наукові установи та вищі 
навчальні заклади, включені до Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка держави, а також заклади спеціалізованої освіти науко-
вого профілю (наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати). 

{Абзац другий частини третьої статті 59 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

4. Оголошення про проведення конкурсного відбору, його умови та ре-
зультати підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах 
грантонадавача та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-
технічної діяльності. 

5. Порядок надання грантової підтримки наукової і науково-технічної 
діяльності за рахунок коштів державного бюджету визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

6. Грантонадавач оголошує конкурсний відбір, визначає його умови та 
переможців з урахуванням планових обсягів видатків державного бюджету 
на відповідні цілі. 

7. Обладнання та устаткування, придбане за рахунок грантової підтримки 
в рамках виконання наукової (науково-технічної) роботи, після завершення 
роботи залишається у власності виконавця. 

Стаття 60. Участь державних наукових установ, державних вищих нав-
чальних закладів у створенні господарських товариств з метою використання 
об’єктів права інтелектуальної власності 

1. Державні наукові установи (крім державних наукових установ оборон-
но-промислового комплексу), державні університети, академії, інститути 
мають право бути засновниками та співзасновниками господарських това-
риств та беруть участь у формуванні статутного капіталу такого господарсь-
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кого товариства виключно шляхом внесення до нього майнових прав інте-
лектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за дер-
жавною науковою установою або державним університетом, академією, ін-
ститутом. 

Визначення вартості майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, 
що вноситься до статутного капіталу господарського товариства, здійснюєть-
ся на підставі їх незалежної оцінки. 

2. Державні наукові установи, державні університети, академії, інститути 
направляють повідомлення про створення господарського товариства органу, 
до сфери управління якого вони належать, та Фонду державного майна 
України протягом семи календарних днів з дня державної реєстрації госпо-
дарського товариства. 

Державні наукові установи, державні університети, академії, інститути 
розпоряджаються корпоративними правами відповідно до часток (акцій) у 
статутному капіталі господарських товариств (крім їх відчуження), співзас-
новниками яких вони є. Права учасника господарського товариства від імені 
державної наукової установи, державного університету, академії, інституту 
здійснює її керівник за рішенням вченої ради наукової установи, університе-
ту, академії, інституту. 

3. Доходи, отримані у вигляді частини прибутку від діяльності госпо-
дарського товариства (дивіденди), а також доходи, отримані від розпо-
рядження частками (акціями) у статутних капіталах господарських това-
риств, отримані державною науковою установою, державним університетом, 
академією, інститутом, що повністю фінансується за рахунок коштів держав-
ного бюджету, є власними надходженнями такої наукової установи, вищого 
навчального закладу та використовуються ними на виконання своїх статут-
них завдань та виплату винагороди творцям об’єктів права інтелектуальної 
власності. 

4. У разі ліквідації господарського товариства за рішенням засновників 
(акціонерів) або на підставі рішення суду, у тому числі про визнання госпо-
дарського товариства банкрутом, майнові права інтелектуальної власності, 
виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою устано-
вою або державним університетом, академією, інститутом, не включаються 
до складу ліквідаційної маси і повертаються державній науковій установі або 
вищому навчальному закладу, що вносив його до статутного капіталу госпо-
дарського товариства. 

Стаття 61. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу сфери наукової і 
науково-технічної діяльності 

1. З метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу суспіль-
ства, розвитку та поширення наукової і технічної культури, розвитку нова-
торства, сприяння творчості працівників сфери наукової та науково-технічної 
діяльності держава: 

1) забезпечує підвищення престижності наукової та науково-технічної 
діяльності; 
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2) організує підготовку та підвищення кваліфікації наукових і науково-
педагогічних кадрів у державних наукових установах і вищих навчальних за-
кладах; 

3) забезпечує пошук і добір талановитої молоді, сприяє її науковому ста-
жуванню; 

4) сприяє підготовці та перепідготовці наукових і науково-педагогічних 
кадрів за межами України; 

5) запроваджує систему атестації наукових кадрів, сприяє визнанню до-
кументів про вищу освіту, наукових ступенів та вчених звань на міжнарод-
ному рівні; 

6) визначає в освітніх програмах обов’язковий мінімум наукових та нау-
ково-технічних знань для кожного рівня освіти. 

Стаття 62. Наукова і науково-технічна експертиза 
1. Наукова і науково-технічна експертиза є невід’ємним елементом дер-

жавного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності та проводиться відповідно до Закону України "Про наукову і нау-
ково-технічну експертизу". 

Стаття 63. Система науково-технічної інформації 
1. Для забезпечення розвитку науки і сприяння науково-технічній твор-

чості держава створює систему науково-технічної інформації, правовий ре-
жим якої визначається Законом України "Про науково-технічну інформацію", 
іншими законами та міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 64. Набуття, охорона та захист прав інтелектуальної власності 
1. Набуття, охорона та захист прав інтелектуальної власності на науковий 

та науково-технічний (прикладний) результат здійснюються відповідно до 
законодавства. 

У разі порушення права інтелектуальної власності його захист 
здійснюється у порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кри-
мінальним законодавством. 

2. Передача майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, 
створені за рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди 
творцям за використання зазначених об’єктів здійснюються у порядку, вста-
новленому Законом України "Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій" щодо передачі прав на технології, створені за бюд-
жетні кошти, та виплати винагороди авторам технологій та (або) їх складо-
вих. 

Стаття 65. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у 
науковій і науково-технічній діяльності 

1. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і 
науково-технічній діяльності здійснюються відповідно до законодавства 
України. 

Стаття 66. Державна підтримка міжнародного наукового та науково-
технічного співробітництва 
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1. Держава створює необхідні правові та економічні умови для здійснен-
ня суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності вільних та рівноправ-
них відносин з науковими та науково-технічними організаціями, іноземними 
юридичними особами, міжнародними науковими організаціями, іноземними 
та міжнародними науковими товариствами та об’єднаннями, якщо ці відно-
сини не суперечать законодавству України. 

2. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснюєть-
ся шляхом: 

1) проведення спільних наукових досліджень, технічних і технологічних 
розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм; 

2) проведення досліджень та розробок за спільними координаційними 
угодами; 

3) виконання робіт, передбачених угодою, однією із сторін якої є ор-
ганізація іноземної держави або міжнародна організація; 

4) проведення спільних досліджень та розробок з міжнародними колекти-
вами спеціалістів, міжнародними інститутами та спільними підприємствами, 
використання права власності на науковий та науково-технічний (приклад-
ний) результат на основі договорів між суб’єктами наукової і науково-
технічної діяльності; 

5) взаємного обміну науковою та науково-технічною інформацією, вико-
ристання об’єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних; 

6) проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів; 
7) взаємного обміну науковими, науково-технічними та науково-

педагогічними кадрами, студентами і аспірантами, а також спільної підготов-
ки спеціалістів; 

8) участі у міжнародних наукових програмах, зокрема в рамкових про-
грамах Європейського Союзу з досліджень та інновацій. 

3. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності можуть брати участь 
у виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів та укладати 
угоди з іноземними організаціями і юридичними особами, брати участь у 
діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів 
на правах їх членів, укладати контракти з іноземними організаціями та юри-
дичними особами, брати участь у міжнародних симпозіумах та інших заходах 
відповідно до законодавства України. 

4. Держава забезпечує інтеграцію національного дослідницького просто-
ру до Європейського дослідницького простору шляхом реалізації його 
пріоритетів, зокрема: 

1) підвищення ефективності національної дослідницької системи; 
2) оптимізації міжнародної співпраці задля вирішення глобальних 

викликів, що стоять перед людством; 
3) забезпечення участі у рамкових та спільних міжнародних програмах 

Європейського Союзу; 
4) узгодження стратегії створення державних дослідницьких інфраструк-

тур з дорожньою картою Європейських дослідницьких інфраструктур; 
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5) створення сприятливих умов для мобільності вчених; 
6) забезпечення гендерної рівності; 
7) повноцінного обміну, передачі та доступу до наукових знань. 
5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, 
визначає порядок реєстрації міжнародних науково-технічних програм і про-
ектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробіт-
ництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках тако-
го співробітництва. 

6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, 
проводить державну реєстрацію міжнародних науково-технічних програм і 
проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного 
співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в 
рамках такого співробітництва. 

7. Обмеження у сфері міжнародного наукового та науково-технічного 
співробітництва встановлюються законодавством України. 

8. Звільняються від обов’язкового продажу на міжбанківському валют-
ному ринку України надходження в іноземній валюті за міжнародно-
технічними програмами і проектами, зареєстрованими відповідно до частин 
п’ятої і шостої цієї статті. 

9. Оплата видатків, пов’язаних з реалізацією міжнародно-технічних про-
грам і проектів, що їх виконують державні наукові установи та вищі нав-
чальні заклади, здійснюється у першочерговому порядку в повному обсязі. 

Строк перерахування зазначених коштів органами Державної казначейсь-
кої служби України не може перевищувати одного дня з дня реєстрації 
фінансових зобов’язань державних наукових установ та вищих навчальних 
закладів. 

 
Розділ VI  

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опубліку-

вання, крім: 
абзацу першого частини другої статті 36 цього Закону, який набирає чин-

ності з 1 січня 2020 року шляхом збільшення з 1 січня 2017 року цієї величи-
ни; 

частини шостої статті 37 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 
2017 року; 

частини другої статті 47, яка набирає чинності з дня введення в дію змін 
до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування подат-
ком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України 
державними науковими установами та вищими навчальними закладами для 
забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності наукових при-
ладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, 
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зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді; 
першого речення абзацу першого частини другої статті 48 цього Закону, 

яке набирає чинності з 1 січня 2020 року; 
частини четвертої статті 60, яка набирає чинності з дня введення в дію 

змін до Бюджетного кодексу України щодо віднесення до власних надход-
жень та визначення напрямів використання доходів, отриманих державною 
науковою установою, вищими навчальними закладами, що повністю 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, у вигляді частини 
прибутку від діяльності господарського товариства (дивідендів), а також до-
ходів, отриманих ними від розпорядження частками (акціями) у статутних 
капіталах господарських товариств. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості 

Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 165 із наступними змінами); 
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону 

України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної 
діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 166). 

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1) У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради 

України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 4, ст. 92; 2013 р., № 15, ст. 97; 2014 
р., № 6-7, ст. 80): 

частину третю статті 2 після слів "системами і положеннями" доповнити 
словами "виплати в рамках грантів"; 

частину другу статті 4 після слів "відповідних бюджетів" доповнити сло-
вом "грантів"; 

частину першу статті 5 доповнити абзацом сьомим такого змісту: 
"грантів"; 
статтю 6 доповнити частиною п’ятою такого змісту: 
"Тарифна система оплати праці не поширюється на гранти"; 
2) пункт "б" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію 

державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 
122; 2012 р., № 43, ст. 551, № 49, ст. 553) доповнити абзацом дванадцятим 
такого змісту: 

"наукові об’єкти, включені до Державного реєстру наукових об’єктів, що 
становлять національне надбання"; 

3) частину третю статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради 
України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2003 р., № 38, ст. 313) після слів "застави 
державного та комунального майна" доповнити словами "внесення держав-
ними науковими (науково-дослідними, науково-технологічними, науково-
технічними, науково-практичними) установами та державними університе-
тами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як 
внеску до статутного капіталу господарських товариств"; 

4) у Законі України "Про особливості правового режиму діяльності 
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Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх 
майнового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 
547): 

назву після слів "Національної академії наук України" доповнити словом 
"національних"; 

абзац перший преамбули викласти в такій редакції: 
"Цей Закон визначає особливості правового режиму діяльності Націо-

нальної академії наук України, національних галузевих академій наук - 
Національної академії аграрних наук України, Національної академії медич-
них наук України, Національної академії педагогічних наук України, Націо-
нальної академії правових наук України, Національної академії мистецтв 
України - та особливості управління державним майном, яке закріплено за 
установами, організаціями та підприємствами, що перебувають у віданні 
Національної академії наук України та національних галузевих академій 
наук"; 

у тексті Закону слова "галузева академія наук" в усіх відмінках і числах 
замінити словами "національна галузева академія наук" у відповідному 
відмінку і числі; 

5) у Законі України "Про управління об’єктами державної влас-
ності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 
29, ст. 272; 2012 р., № 4, ст. 23, № 7, ст. 53; 2013 р., № 28, ст. 298, № 32, ст. 
413): 

абзац перший частини другої статті 3 доповнити словами "та корпора-
тивні права, що виникли внаслідок участі державних наукових (науково-
дослідних, науково-технологічних, науково-технічних, науково-практичних) 
установ та державних університетів, академій, інститутів у створенні госпо-
дарських товариств шляхом внесення до статутного капіталу такого това-
риства майнових прав інтелектуальної власності, що належать цим установам 
та навчальним закладам"; 

у статті 11-1: 
абзац перший частини першої після слів "Державного управління спра-

вами" доповнити словами і цифрою "державних комерційних підприємств та 
казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України "Про науко-
ву і науково-технічну діяльність" належать до наукових установ, а також на-
уково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності"; 

частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту: 
"Державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які 

відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну 
діяльність" належать до наукових установ, а також науково-технологічні 
комплекси, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 від-
сотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження 
ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інно-
вацій та розширення власної матеріально-технічної бази"; 

6) частину третю статті 103 Регламенту Верховної Ради України, затвер-



 74 

дженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відо-
мості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133) викласти в такій 
редакції: 

"3. Зареєстровані законопроекти, які мають системний характер для 
окремих галузей законодавства і необхідність наукового опрацювання яких 
при підготовці до першого читання встановив профільний комітет, направ-
ляються для одержання експертних висновків до Національної академії наук 
України. Окремі законопроекти також можуть направлятися для одержання 
експертних висновків до Кабінету Міністрів України, відповідних 
міністерств, інших державних органів, установ і організацій або окремих 
фахівців"; 

7) У Законі України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і тех-
ніки" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 4, ст. 23; 2014 р., № 2-3, 
ст. 41): 

частину першу статті 4 після слів "Кабінет Міністрів України" доповнити 
словами "на підставі рекомендацій Національної ради України з питань ро-
звитку науки і технологій"; 

частину четверту статті 5 доповнити словами "згідно з рекомендаціями 
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій"; 

8) статтю 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 
р., № 32-33, ст. 413; 2013 р., № 50, ст. 697) доповнити частиною одинадцятою 
такого змісту: 

"11. Майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на 
які зберігаються за державною науковою (науково-дослідною, науково-
технологічною, науково-технічною, науково-практичною) установою або 
державним університетом, академією, інститутом, не включаються до складу 
ліквідаційної маси і повертаються державній науковій установі або вищому 
навчальному закладу, що вносив їх до статутного капіталу господарського 
товариства"; 

9) частину першу статті 48 Закону України "Про Кабінет Міністрів 
України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) викла-
сти в такій редакції: 

"1. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повно-
важень утворює Національну раду України з питань розвитку науки і техно-
логій, тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. 

Особливості діяльності Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій визначаються Законом України "Про наукову і науково-
технічну діяльність"; 

{Підпункт 10 пункту 3 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 
922-VIII від 25.12.2015} 

11) у Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради 
України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004): 

у статті 5: 
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у частині п’ятій: 
абзаци перший і третій після слів "вищим навчальним закладом" допов-

нити словами "(науковою установою)"; 
доповнити абзацом четвертим такого змісту: 
"Наукові установи Національної академії наук України та національних 

галузевих академій наук можуть здійснювати підготовку магістрів за влас-
ною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на 
відповідну освітню діяльність. Наукові установи можуть також здійснювати 
підготовку магістрів за освітньо-науковою програмою, узгодженою з вищим 
навчальним закладом. У такому разі наукова складова такої програми 
здійснюється у науковій установі, а освітня складова - у вищому навчально-
му закладі"; 

абзац четвертий частини шостої викласти в такій редакції: 
"Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за 

власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на 
відповідну освітню діяльність або за освітньо-науковою програмою, окремі 
елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або вищими 
навчальними закладами"; 

абзац перший частини другої статті 6 доповнити словами "(наукової 
установи)"; 

частину третю статті 7 після слів "вищого навчального закладу" доповни-
ти словами "(наукової установи)"; 

частину третю статті 44 після слів "вищих навчальних закладів" доповни-
ти словами "(наукових установ)"; 

12) статтю 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року 
№ 24-92 "Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяль-
ності, створених за участю державних підприємств" (Відомості Верховної 
Ради України, 1993 р., № 11, ст. 94, № 30, ст. 321) доповнити частиною дру-
гою такого змісту: 

"Дозволити державним науковим (науково-дослідним, науково-
технологічним, науково-технічним, науково-практичним) установам та дер-
жавним університетам, академіям, інститутам бути співзасновниками госпо-
дарських товариств виключно шляхом внесення майнових прав інтелекту-
альної власності як внеску до статутного капіталу таких товариств". 

4. Перший склад наукового комітету Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій затверджується Кабінетом Міністрів України за 
пропозицією Ідентифікаційного комітету в складі 24 осіб, з яких 12 осіб 
включаються строком на чотири роки, 12 осіб - на два роки. 

5. До 1 січня 2017 року різниця між сумою пенсії, призначеної відповідно 
до цього Закону, та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно 
із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня", на яку має право науковий працівник, фінансується: 

для наукових (науково-педагогічних) працівників державних бюджетних 
наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів - за рахунок 
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коштів державного бюджету; 
для наукових (науково-педагогічних) працівників інших державних 

підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів - за рахунок 
коштів цих підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів 
державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим (науково-
педагогічним) працівникам оплачується з розрахунку на одну особу 50 від-
сотків різниці пенсії, призначеної згідно з цим Законом; 

для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових 
установ, організацій та вищих навчальних закладів - за рахунок коштів цих 
установ, організацій та закладів. 

6. Президенти, перші віце-президенти, віце-президенти, головні учені 
секретарі, академіки - секретарі відділень та члени Президії Національної 
академії наук України та національних галузевих академій наук, які перебу-
вають на своїх посадах на момент набрання чинності цим Законом, мають 
право після закінчення строку своїх повноважень бути обраними ще на один 
строк. 

7. Керівники наукових установ, які перебувають на своїх посадах на мо-
мент набрання чинності цим Законом, мають право після закінчення строку 
своїх повноважень бути обраними ще на один строк. 

8. Національний фонд досліджень України створюється на базі Держав-
ного фонду фундаментальних досліджень і розпочинає роботу з початком 
нового бюджетного року після ухвалення Кабінетом Міністрів 
України Положення про Національний фонд досліджень України. 

9. Державний фонд фундаментальних досліджень продовжує 
функціонувати до моменту створення Національного фонду досліджень 
України. 

10. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом 
закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не су-
перечить цьому Закону. 

11. Питання, не врегульовані цим Законом, вирішуються відповідно до 
законодавства України. 

12. Національна академія наук України, національні галузеві академії 
наук у тримісячний строк приводять свої статути і структуру керівних ор-
ганів у відповідність із цим Законом. 

13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності: 

у місячний строк оприлюднює оголошення про конкурс щодо формуван-
ня складу Ідентифікаційного комітету на своєму веб-сайті та надсилає на ад-
ресу наукових комітетів Європейської комісії, громадських наукових ор-
ганізацій, що представляють вітчизняну та світову наукову спільноту, про-
хання подати свої пропозиції щодо кандидатур членів Ідентифікаційного 
комітету з урахуванням вимог, визначених цим Законом; 

у двомісячний строк затверджує одну з найчастіше використовуваних 
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міжнародних наукометричних баз даних і рейтинг по індексу Хірша вчених 
України згідно з нею станом на дату затвердження, а також формує з її вико-
ристанням спеціальну конкурсну комісію для формування Ідентифікаційного 
комітету з урахуванням вимог, визначених цим законом; 

у місячний строк після формування спеціальної конкурсної комісії (але не 
раніше, ніж через місяць після оголошення конкурсу щодо формування скла-
ду Ідентифікаційного комітету) організовує процедуру рейтингового голосу-
вання спеціальною конкурсною комісією з метою формування персонального 
складу Ідентифікаційного комітету та передає його результати Кабінету 
Міністрів України. 

14. Кабінету Міністрів України: 
у шестимісячний строк з дня прийняття цього Закону: 
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для ре-

алізації цього Закону; 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Зако-
ном; 

у двомісячний строк із дня набрання чинності цим Законом затвердити 
Положення про Ідентифікаційний комітет; 

у місячний строк після передачі результатів голосування спеціальної рей-
тингової комісії затвердити персональний склад Ідентифікаційного комітету 
з урахуванням вимог, визначених цим Законом; 

з моменту створення Ідентифікаційного комітету з науки доручити йому 
в місячний строк оприлюднити вимоги до кандидатів у члени наукового 
комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та 
розробити Положення про конкурс щодо обрання членів наукового комітету 
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та регла-
мент роботи Ідентифікаційного комітету; 

у місячний строк після подання Положення про конкурс щодо обрання 
членів наукового комітету Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій затвердити його; 

доручити Ідентифікаційному комітету з науки у двомісячний строк після 
затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів наукового 
комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 
сформувати пропозиції щодо персонального складу наукового комітету 
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; 

у місячний строк після отримання від Ідентифікаційного комітету з науки 
пропозицій щодо персонального складу наукового комітету Національної ра-
ди України з питань розвитку науки і технологій затвердити цей склад, а та-
кож склад адміністративного комітету Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій; 

у шестимісячний строк затвердити Положення про Національну раду 
України з питань розвитку науки і технологій; 
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з моменту створення Національної ради України з питань розвитку науки 
і технологій доручити науковому комітету розробити в місячний строк По-
ложення про Національний фонд досліджень України; 

з моменту створення Національної ради України з питань розвитку науки 
і технологій доручити науковому комітету у тримісячний строк сформувати 
персональний склад наукової ради Національного фонду досліджень 
України; 

у двомісячний строк з моменту створення Національної ради України з 
питань розвитку науки і технологій затвердити Положення про Національний 
фонд досліджень України; 

у місячний строк з моменту подання науковим комітетом Національної 
ради України з питань розвитку науки і технологій пропозицій щодо персо-
нального складу наукової ради Національного фонду досліджень України за-
твердити його; 

у шестимісячний строк розробити та подати на розгляд Верховної Ради 
України проекти законів України про внесення змін 
до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів України для забез-
печення особливого статусу Національного фонду досліджень України. 

15. Рекомендувати Національному банку України у тримісячний строк з 
дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти 
у відповідність із цим Законом у частині звільнення від обов’язкового про-
дажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній 
валюті за міжнародно-технічними програмами і проектами, зареєстрованими 
відповідно до частин п’ятої і шостої статті 66 цього Закону. 

 
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ  
26 листопада 2015 року  

№ 848-VIII 

 

 



 79 

 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки 
 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 48, ст.253) 
 

   Цей Закон визначає правові та організаційні засади цілісної системи 
формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в 
Україні. 
      Стаття 1. Законодавство України у сфері прогнозування та визначення 
пріоритетів 
      Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів ро-
звитку науки і техніки є Конституція України (254к/96-ВР), закони України 
"Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12), "Про державне про-
гнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України" (1602-14). 

      Стаття 2. Визначення термінів 
     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
     пріоритетні напрями розвитку науки і техніки - науково, економічно та 

соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на довгостро-
ковий період (понад 10 років), яким надається пріоритетна державна 
підтримка з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і 
науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності віт-
чизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та 
підвищення якості життя населення; 

     пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-
технічних розробок - напрями фундаментальних і прикладних наукових до-
сліджень та науково-технічних розробок, що визначаються на середньостро-
ковий період (до 5 років) у рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки з метою забезпечення їх реалізації. 

 Стаття 3. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 
2020 року 

  Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період 
до 2020 року: 

1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспромож-
ності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; 

2) інформаційні та комунікаційні технології; 
  3) енергетика та енергоефективність; 
  4) раціональне природокористування; 
    5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпо-

ширеніших захворювань; 
    6) нові речовини і матеріали. 
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  Стаття 4. Формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в 
Україні 
       Для формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінет 
Міністрів України на підставі рекомендацій Національної ради України з пи-
тань розвитку науки і технологій із залученням Національної академії наук 
України, національних галузевих академій наук, центральних органів вико-
навчої влади розробляє і здійснює державну цільову програму прогнозування 
науково-технологічного та інноваційного розвитку України відповідно до За-
кону України "Про державні цільові програми" (1621-15). 

{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5460-
VI (5460-17) від 16.10.2012, N 848-VIII (848-19) від 26.11.2015 } 

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, підготовлені згідно з дер-
жавною цільовою програмою прогнозування науково-технологічного та ін-
новаційного розвитку України, обговорюються науковою громадськістю і за 
рішенням Кабінету Міністрів України подаються до Верховної Ради України 
для корегування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених 
статтею 3 цього Закону, або їх заміни. 

    До кожного з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінетом 
Міністрів України подаються такі матеріали: 

   обґрунтування необхідності прийняття пріоритетного напряму, очікувані 
результати та їх вплив на економіку України; 

   оцінка науково-технічного потенціалу та наукових шкіл, які будуть 
задіяні в реалізації пріоритетного напряму, оцінка існуючих об'єктів права 
інтелектуальної власності та наукових результатів, що будуть покладені в ос-
нову реалізації пріоритетного напряму; 

   пропозиції до пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 
науково-технічних розробок, визначення фахівців та базових наукових уста-
нов, що мають здійснювати науково-технічний супровід пріоритетного 
напряму; 
      концепція реалізації пріоритетного напряму та оцінка фінансових, ма-
теріально-технічних ресурсів, які мають бути залучені для його реалізації. 
      Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки затверджуються Верхов-
ною Радою України шляхом внесення змін до статті 3 цього Закону. 
   Стаття 5. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 
      Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки забезпечується 
шляхом розроблення та виконання за визначеними пріоритетними тематич-
ними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок держав-
них цільових програм, державного замовлення на науково-технічну продук-
цію, підготовку наукових кадрів, інформаційне та матеріально-технічне за-
безпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок. 
      Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науко-
во-технічних розробок формується центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері науки, за участю ін-
ших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної 
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академії наук України та національних галузевих академій наук на основі ре-
зультатів державної цільової програми прогнозування науково-
технологічного та інноваційного розвитку України і затверджується Кабіне-
том Міністрів України (942-2011-п) протягом шести місяців з дня набрання 
чинності статтею 3 цього Закону. {Частина друга статті 5 із змінами, внесе-
ними згідно із Законом N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 } 

  Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науко-
во-технічних розробок за результатами їх реалізації може корегуватися про-
тягом терміну дії пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

   Корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 
науково-технічних розробок здійснює Кабінет Міністрів України за подан-
ням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері науки, згідно з рекомендаціями Національної ради 
України з питань розвитку науки і технологій. 

{Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012, N 848-VIII (848-19) від 26.11.2015} 

    Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію кожного з пріоритет-
них напрямів розвитку науки і техніки, щорічно визначаються законом про 
Державний бюджет України. 

     Стаття 6. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки 
         З метою забезпечення ефективного управління та своєчасного внесення 
змін до здійснюваної науково-технічної політики, корегування пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, за-
вдань державних цільових програм, державного замовлення Кабінет 
Міністрів України організує системний моніторинг реалізації пріоритетних 
напрямів науки і техніки. 

     Узагальнена інформація про хід реалізації пріоритетних напрямів та от-
римані результати щорічно до 1 липня поточного року подається Кабінетом 
Міністрів України до Верховної Ради України. 
        Стаття 7. Прикінцеві положення  

  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
      2. Кабінету Міністрів України: 

  протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести 
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
      протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити пе-
регляд державних цільових програм та приведення їх у відповідність із 
пріоритетними напрямами, визначеними цим Законом. 

   
Президент України                                         Л.КУЧМА  
 
м. Київ, 11 липня 2001 року  
          N 2623-III  

 



 82 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  
Про наукову і науково-технічну експертизу  

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 9, ст.56) 
 

Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи експертної 
діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи ре-
гулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової 
та науково-технічної експертизи з метою забезпечення наукового обгрунту-
вання структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, на-
укових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і 
проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та 
оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, резуль-
татів досліджень. 

 
Р о з д і л  I  

ПРЕДМЕТ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Стаття 1. Поняття наукової і науково-технічної експертизи 
Наукова і науково-технічна експертиза - це діяльність, метою якої є до-

слідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів 
експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень щодо 
таких об'єктів. 

Наукова і науково-технічна експертиза у сфері науково-технічних ро-
зробок та дослідно-конструкторських робіт, фундаментальних і прикладних 
досліджень, у тому числі на стадії їх практичного застосування (впроваджен-
ня, використання, наслідки використання тощо), проводиться науково-
дослідними організаціями та установами, вищими навчальними закладами, 
іншими організаціями та окремими юридичними і фізичними особами які 
акредитовані на цей вид діяльності. (Частина друга статті 1 із змінами, внесе-
ними згідно із Законом N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99) 

Стаття 2. Завдання наукової і науково-технічної експертизи 
Основними завданнями наукової і науково-технічної експертизи є: 
об'єктивне, комплексне дослідження об'єктів експертизи; 
перевірка відповідності об'єктів експертизи вимогам і нормам чинного 

законодавства; 
оцінка відповідності об'єктів експертизи сучасному рівню наукових і 

технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам дер-
жавної науково-технічної політики, вимогам екологічної безпеки, економіч-
ної доцільності; 

аналіз рівня використання науково-технічного потенціалу, оцінка ре-
зультативності науково-дослідних робіт і 

дослідно-конструкторських розробок; 
прогнозування науково-технічних, соціально-економічних і 
екологічних наслідків реалізації чи діяльності об'єкта експертизи; 
підготовка науково обгрунтованих експертних висновків. 
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Стаття 3. Принципи наукової і науково-технічної експертизи 
Основними принципами наукової і науково-технічної експертизи є: 
компетентність і об'єктивність осіб, установ та організацій, що прово-

дять експертизу; 
врахування світового рівня науково-технічного прогресу, норм і правил 

технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод; 
експертиза громадської думки з питання щодо предмету експертизи, її 

об'єктивна оцінка; 
відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обгрунтованість ре-

комендацій експертизи. 
Стаття 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної експертизи Суб'єктами 

наукової і науково-технічної експертизи є замовники, організатори експерти-
зи, а також експерти. 

Замовниками наукової і науково-технічної експертизи можуть бути дер-
жавні органи і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і 
організації, громадяни, заінтересовані у проведенні такої експертизи. {Ча-
стина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1069-XIV 
(1069-14) від 21.09.99, N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 } 

Замовники можуть вступати у відносини з експертами безпосередньо 
або через організаторів експертизи на підставі договорів або доручень. 

Замовники наукової і науково-технічної експертизи формують завдання 
на проведення експертизи, забезпечують оплату витрат на її проведення, 
оплату праці експертів або послуг організаторів експертизи. 

Організаторами наукової та науково-технічної експертизи є фізичні та 
юридичні особи, які на підставі доручення або договору з замовниками ор-
ганізовують та проводять експертизу і подають експертні висновки. 

Експертизу можуть проводити: 
органи виконавчої влади у межах своєї компетенції; (Абзац другий ча-

стини шостої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-XIV 
(1069-14) від 21.09.99) 

підприємства, установи та організації всіх форм власності, тимчасові 
творчі колективи, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність, 
спеціалізовані експертні організації; 

окремі експерти, групи експертів та експертні ради. (Абзац четвертий 
частини шостої статті 4 в редакції Закону N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99) 

Експертами є фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні 
знання і безпосередньо здійснюють наукову чи науково-технічну експертизу 
та несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, 
обгрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення 
експертизи. 

Експертні ради обов'язково створюються для проведення наукової і нау-
ково-технічної експертизи проектів міждержавних, державних цільових про-
грам. {Статтю 4 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1069-XIV 
(1069-14) від 21.09.99; в редакції Закону N 3421-IV (3421-15) від 09.02.2006 } 
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Не дозволяється поєднання в одній особі функцій автора розробки чи 
іншим чином заінтересованої особи та її експерта.  

Стаття 5. Об'єкти наукової та науково-технічної експертизи Об'єктами 
наукової та науково-технічної експертизи можуть бути: 

діючі об'єкти техніки (в тому числі військової) та промисловості, спору-
ди, природні об'єкти тощо, стосовно яких виникає потреба отримати науково 
обгрунтовані експертні висновки; 

проекти, програми, пропозиції різного рівня, щодо яких необхідно про-
вести науково обгрунтований аналіз і дати висновок про доцільність їх прий-
няття, впровадження, подальшого використання тощо. 

Обов'язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають: 
державні цільові наукові і науково-технічні програми; {Абзац другий 

частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV 
(3421-15) від 09.02.2006 } 

міждержавні наукові і науково-технічні програми, що реалізуються на 
підставі міжнародних договорів України в межах її території; 

галузеві і міжгалузеві програми у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності; 

інноваційні програми та проекти державного значення. 
З ініціативи організацій та установ, до компетенції яких належить 

вирішення відповідних питань, експертизі підлягають: 
окремі науково-технічні проекти; 
науково-технічна продукція; 
науково-дослідні роботи (фундаментальні та прикладні дослідження) в 

усіх галузях наукової діяльності; 
дослідно-конструкторські роботи (комплекс робіт, що виконуються на 

основі технічних завдань з метою розроблення дослідно-конструкторської 
документації); 

наукові праці у вигляді спеціально підготовлених рукописів, наукових 
доповідей, опублікованих монографій чи посібників; 

процес впровадження результатів наукових досліджень і розробок, інші 
види наукової та науково-технічної діяльності, що сприяють прискоренню 
науково-технічного прогресу; 

дисертаційні дослідження, науково-технічна документація на раціо-
налізаторські пропозиції, винаходи; 

права на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи їх вартісну 
оцінку; (Частину третю статті 5 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Зако-
ном N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99) 

ефективність науково-технічних та інноваційних проектів; (Частину тре-
тю статті 5 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 1069-XIV (1069-
14) від 21.09.99) 

інші об'єкти наукової і науково-технічної діяльності, щодо яких виникає 
потреба у проведенні експертизи, отриманні науково обгрунтованих 
експертних висновків. (Абзац одинадцятий частини третьої статті 5 в редак-
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ції Закону N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99)  
Стаття 6. Підстави для проведення наукової і науково-технічної експер-

тизи 
Підставами для проведення наукової та науково-технічної експертизи є: 
рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

прийняті в межах їх повноважень; (Абзац другий статті 6 в редакції Закону N 
1069-XIV (1069-14) від 21.09.99) 

договори на проведення наукової та науково-технічної експертизи, 
укладені підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами.  

Стаття 7. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право 
проведення наукової і науково-технічної експертизи 

Фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють 
діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, крім осіб, зазначених у 
частині другій цієї статті, та юридичні особи, статутом яких передбачено та-
ку діяльність, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, 
що підтверджує кваліфікацію його отримувача з питання організації та про-
ведення наукової і науково-технічної експертизи. 

Порядок проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб 
на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, форму 
свідоцтва на право проведення такої експертизи та перелік документів дер-
жавного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної 
діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва, визнача-
ються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері науки. {Частина друга статті 7 в редакції Закону 
N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 } 

Державну акредитацію фізичних і юридичних осіб на право проведення 
наукової і науково-технічної експертизи проводить центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-
технічної діяльності. 

{Частина статті 7 в редакції Закону N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 
{Стаття 7 в редакції Закону N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99} 
Стаття 8. Законодавство України про наукову і науково-технічну 

експертизу 
Законодавство України про наукову і науково-технічну експертизу скла-

дається з цього Закону та інших актів законодавства України, що регулюють 
відносини у сфері наукової і науково-технічної експертизи. 
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Р о з д і л  II  
ФОРМИ І ВИДИ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ  

ЕКСПЕРТИЗИ 
Стаття 9. Форми наукової і науково-технічної експертизи 
Наукова і науково-технічна експертиза проводиться у формі державної, 

громадської та іншої експертизи. 
Стаття 10. Державна наукова і науково-технічна експертиза Державну 

наукову і науково-технічну експертизу проводять: 
органи виконавчої влади; 
державні підприємства, установи та організації. 
{Абзац другий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99; частина перша статті 10 в редак-
ції Закону N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

Проведення державної наукової і науково-технічної експертизи є 
обов'язковим щодо державних цільових і міждержавних науково-технічних 
програм. {Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 
3421-IV (3421-15) від 09.02.2006}  

Стаття 11. Громадська наукова і науково-технічна експертиза Гро-
мадська наукова і науково-технічна експертиза може проводитися у будь-
якій сфері наукової і науково-технічної діяльності, що потребує врахування 
громадської думки, з ініціативи громадськості, об'єднань громадян, трудових 
колективів на основі договорів на проведення громадської наукової і науко-
во-технічної експертизи. 

Стаття 12. Інші наукові і науково-технічні експертизи Наукову і науко-
во-технічну експертизу можуть проводити наукові і науково-технічні устано-
ви, підприємства та організації різних форм власності і підпорядкування, а 
також спеціально створені експертні організації, статутна діяльність яких пе-
редбачає проведення наукових і науково-технічних експертиз, з ініціативи 
фізичних та юридичних осіб, заінтересованих в отриманні експертних вис-
новків. 

Стаття 13. Види наукової і науково-технічної експертизи Об'єкти нау-
кової і науково-технічної експертизи можуть передаватися на попередню, 
первинну, повторну, додаткову, контрольну наукову і науково-технічну 
експертизи. 

Стаття 14. Попередня наукова і науково-технічна експертиза Попередня 
наукова і науково-технічна експертиза проводиться з метою з'ясування 
відповідності формальних ознак об'єкта експертизи встановленим нормам і 
правилам технічної та екологічної безпеки, вимогам стандартів тощо. Попе-
редню наукову і науково-технічну експертизу проводять, як правило, устано-
ви та організації - замовники експертизи силами своїх спеціалізованих 
підрозділів або шляхом залучення незалежних експертів. 

Стаття 15. Первинна наукова і науково-технічна експертиза Первинна 
наукова і науково-технічна експертиза передбачає здійснення всіх необ-
хідних заходів у процесі підготовки обгрунтованого висновку щодо об'єктів 
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експертизи, які передаються заінтересованими фізичними та юридичними 
особами - замовниками експертизи на аналіз та оцінку науковим та науково-
технічним експертним організаціям, установам, експертам або колективам 
експертів. 

Стаття 16. Повторна наукова і науково-технічна експертиза 
Повторна наукова і науково-технічна експертиза може проводитися: 
у разі порушення встановлених вимог і правил під час проведення пер-

винної експертизи; 
на вимогу замовника експертизи чи автора розробки за наявності об-

грунтованих претензій до висновку первинної експертизи. 
Стаття 17. Додаткова наукова і науково-технічна експертиза Додаткова 

наукова і науково-технічна експертиза проводиться стосовно об'єктів, щодо 
яких відкрилися нові наукові і науково-технічні обставини. 

Стаття 18. Контрольна наукова і науково-технічна експертиза Кон-
трольна наукова і науково-технічна експертиза здійснюється з ініціативи за-
мовника для перевірки висновків первинної експертизи або з ініціативи 
фізичних чи юридичних осіб, заінтересованих у спростуванні окремих поло-
жень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз. 

 
Р о з д і л  III  

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ НАУКОВОЇ  
І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Стаття 19. Права та обов'язки замовника наукової і науково-технічної 
експертизи 

Замовник наукової і науково-технічної експертизи має право: 
заявляти про необхідність проведення попередньої, первинної, повтор-

ної, додаткової або контрольної наукової і науково-технічної експертизи; 
порушувати клопотання про заміну експертів, одержувати консультації 

щодо проведення наукової і науково-технічної експертизи; 
одержувати інформацію про хід проведення наукової і науково-

технічної експертизи на всіх стадіях експертного процесу, подавати організа-
тору письмові або усні пояснення, зауваження, рекомендації щодо проведен-
ня наукової і науково-технічної експертизи; 

знайомитися з висновками наукової і науково-технічної експертизи; 
(Абзац п'ятий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99) 

використовувати результати і матеріали експертизи у своїй діяльності, в 
тому числі з комерційною метою, якщо інше не передбачено договором на 
проведення експертизи; 

створювати банки даних про організаторів експертизи, заносити до них 
оцінки якості виконаних експертних робіт. 

Збирання та поширення інформації стосовно фізичних та юридичних 
осіб - суб'єктів наукової і науково-технічної експертизи здійснюється лише за 
їх згодою, якщо інше не обумовлено договором або дорученням на прове-
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дення експертизи. 
Результати, матеріали та висновки наукової і науково-технічної експер-

тизи являють собою науково-технічну продукцію, власність на яку належить 
замовникові, якщо інше не передбачено договором між замовником і ор-
ганізаторами експертизи. 

Замовник наукової і науково-технічної експертизи зобов'язаний: 
подавати на наукову і науково-технічну експертизу відповідні об'єкти і 

супровідні матеріали до них, а в передбачених цим Законом випадках - вис-
новки попередньої наукової і науково-технічної експертизи; 

сприяти організаторам наукової і науково-технічної експертизи у прове-
денні всебічного, об'єктивного, науково обгрунтованого комплексного 
аналізу об'єктів експертизи, виробленні незалежної експертної оцінки; 

передавати у встановлені договором або дорученням терміни організа-
торам наукової і науково-технічної експертизи необхідні матеріали, ро-
зрахунки, дані, додаткові відомості, що стосуються об'єктів експертизи; 

використовувати у своїй діяльності рекомендації наукової і науково-
технічної експертизи при прийнятті рішень щодо об'єктів експертизи та по-
давати у випадках, передбачених цим Законом, об'єкти експертизи та су-
провідні матеріали до них на повторну або додаткову експертизу; 

забезпечувати у передбачених договором випадках анонімність 
експертів; 

відшкодовувати моральну та матеріальну шкоду, заподіяну своїми не-
правомірними діями. 

Стаття 20. Права та обов'язки організаторів наукової і науково-
технічної експертизи 

Організатор наукової та науково-технічної експертизи має право 
здійснювати всі необхідні заходи з метою організації та проведення експер-
тизи на підставі доручень або договорів згідно з чинним законодавством. 

Організатор наукової і науково-технічної експертизи зобов'язаний: 
пред'явити на вимогу замовника при укладанні договору на проведення 

експертизи свідоцтва або документи, що їх замінюють, які підтверджують 
досвід і рівень кваліфікації експертів, які залучатимуться до проведення 
експертизи; (Абзац другий частини другої статті 20 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99). 

забезпечувати комплексне, якісне та ефективне проведення наукової і 
науково-технічної експертизи; 

інформувати замовника у визначений договором термін про створення в 
ході проведення експертизи об'єктів авторського права і промислової влас-
ності; 

не допускати без згоди замовника розголошення інформації, що містить-
ся у матеріалах, залучених для проведення експертизи, думок експертів, вис-
новків наукової і науково-технічної експертизи, не затверджених і не оголо-
шених у встановленому порядку; 

дотримувати вимог авторського права і права на об'єкти промислової 
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власності стосовно об'єктів експертизи та матеріалів, наданих для підготовки 
експертних висновків; 

використовувати досягнення світової науки і міжнародного науково-
технічного співробітництва для оцінки об'єктів експертизи та в процесі 
підготовки висновків наукової і науково-технічної експертизи; 

своєчасно інформувати замовника про можливі конфлікти, особисту 
заінтересованість або особливі зв'язки з особами чи організаціями, заінтере-
сованими в тих чи інших висновках експертизи або рішеннях за наслідками 
експертизи.  

Стаття 21. Права та обов'язки експерта наукової і науково-технічної 
експертизи Експерт наукової і науково-технічної експертизи має право: 

вільно викладати особисту думку з питань експертного аналізу, наукової 
і науково-технічної експертизи; 

брати участь у проведенні експертного аналізу і оцінці об'єктів на всіх 
стадіях наукової і науково-технічної експертизи; 

брати участь у проведенні експертизи або відмовитися від участі в ній, 
якщо це не пов'язано з прямим виконанням службових обов'язків; (Частину 
першу статті 21 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1069-XIV 
(1069-14) від 21.09.99) 

вимагати надання додаткових матеріалів, розрахунків і обгрунтувань, 
необхідних для підготовки об'єктивних висновків; 

одержувати стосовно об'єкта експертизи достовірні відомості, довідкові 
та інформаційні матеріали, в тому числі й такі, що не підлягають розголо-
шенню. Порядок проведення експертизи в цьому випадку, зокрема правила 
допуску експерта та міра відповідальності за розголошення отриманої ін-
формації, встановлюються відповідними актами законодавства;  
(Абзац шостий частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із За-
коном N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99) 

обнародувати у засобах масової інформації підготовлені висновки нау-
кової і науково-технічної експертизи, якщо це передбачено дорученням або 
договором на проведення експертизи. 

Договором на проведення наукової і науково-технічної експертизи мо-
жуть передбачатися й інші права експерта, якщо вони не суперечать цьому 
Законові. 

Особисті немайнові права на результати, матеріали та висновки наукової 
і науково-технічної експертизи належать експерту, творчою працею якого їх 
створено. 

Права експерта виникають на підставі укладеного з ним договору, дору-
чення на проведення експертизи або його службових обов'язків, якщо 
експертиза здійснюється як службове завдання. 

Під час проведення державної наукової і науково-технічної експертизи 
експерти мають вільний доступ до державних баз даних, інших джерел нау-
ково-технічної інформації стосовно питань, пов'язаних з об'єктом експертизи. 

Держава гарантує реалізацію прав експерта наукової і науково-технічної 
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експертизи. 
Порушені права експерта наукової і науково-технічної експертизи підля-

гають поновленню в судовому порядку, а винні в цьому порушенні особи 
несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку. 

Експерт наукової і науково-технічної експертизи зобов'язаний: 
пред'являти на вимогу замовника або організатора наукової чи науково-

технічної експертизи свідоцтва або документи, що їх замінюють, та які 
підтверджують його досвід та рівень кваліфікації; (Абзац другий частини 
восьмої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-XIV (1069-
14) від 21.09.99) 

не допускати розголошення інформації, що міститься у матеріалах 
експертизи, якщо інше не передбачено договором або дорученням на прове-
дення експертизи. 

Експерт наукової і науково-технічної експертизи не має права приймати 
від фізичних та юридичних осіб, заінтересованих у певних висновках експер-
тизи, коштовні подарунки, грошову винагороду тощо. 

Експерт наукової і науково-технічної експертизи несе відповідальність 
за несвоєчасне, неякісне і протиправне проведення наукової і науково-
технічної експертизи, невиконання умов договору на її проведення. 

 
Р о з д і л  IV  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ  
І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Стаття 22. Договір на проведення наукової і науково-технічної експер-
тизи Основним юридичним документом, що регламентує відносини між за-
мовником і організатором у сфері наукової і науково-технічної експертизи, є 
договір на її проведення. 

У договорі на проведення наукової і науково-технічної експертизи 
визначаються: сторони договору; предмет і об'єкти експертизи; умови прове-
дення експертизи; права та обов'язки сторін; термін проведення експертизи; 
термін, протягом якого висновки експертизи зберігають чинність залежно від 
характеру об'єкта експертизи; порядок розрахунків; умови, що впливають на 
зміну або припинення договірних відносин; відповідальність за невиконання 
або неналежне виконання умов договору; відповідальність за достовірність 
висновку експертизи, термін дії такої відповідальності та конкретні особи, на 
яких вона покладається стосовно окремих розділів або за експертизу в ціло-
му, інші суттєві умови, які випливають із специфіки об'єкта експертизи. 
Стаття 23. Термін проведення наукової і науково-технічної експертизи 

Термін проведення наукової і науково-технічної експертизи визначаєть-
ся договором або дорученням на її проведення залежно від характеру та 
складності об'єкта експертизи. 

Стаття 24. Висновок державної наукової і науково-технічної експертизи 
Висновок державної наукової і науково-технічної експертизи є обов'язковим 
для прийняття фізичними і юридичними особами до розгляду та врахування 
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при обгрунтуванні структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки 
і техніки, наукових і науково-технічних, соціально-економічних, екологічних 
програм і проектів, реалізації наукової і науково-технічної діяльності, аналізі 
ефективності використання науково-технічного потенціалу.  

Стаття 25. Висновки громадської та інших наукових і науково-
технічних експертиз 

Висновки громадської та інших наукових і науково-технічних експертиз 
мають, як правило, рекомендаційний характер. Вони беруться до уваги дер-
жавними органами поряд з висновками державної наукової і науково-
технічної експертизи при прийнятті рішень про реалізацію науково-
технічних програм, проектів, використання іншої науково-технічної про-
дукції та розробок. 

(Частину другу статті 25 виключено на підставі Закону N 1069-XIV  
(1069-14) від 21.09.99) 

Стаття 26. Термін чинності висновків наукової і науково-технічної 
експертизи 

Висновки наукової і науково-технічної експертизи зберігають чинність 
протягом терміну, визначеного договором або дорученням щодо її проведен-
ня. Висновки експертизи, які не було реалізовано протягом установленого 
терміну, втрачають чинність, а відповідні об'єкти підлягають повторній нау-
ковій і науково-технічній експертизі. 

Доцільність проведення повторної експертизи щодо об'єктів, які не 
підлягають обов'язковій експертизі, визначається замовником.  

Стаття 27. Спростування висновків наукової і науково-технічної 
експертизи 

Фізичні і юридичні особи, заінтересовані у спростуванні окремих поло-
жень або в цілому висновків наукової і науково-технічної експертизи, пода-
ють обгрунтовану письмову заяву замовникові цієї експертизи. 

Замовник, який приймав рішення про проведення первинної наукової і 
науково-технічної експертизи, зобов'язаний протягом місяця розглянути по-
дану заяву і прийняти обгрунтоване рішення про проведення повторної, до-
даткової чи контрольної експертизи із залученням незалежних експертів або 
про відмову від такого проведення. 

Забороняється залучати до проведення контрольної експертизи фахівців, 
які брали участь у проведенні первинної наукової і науково-технічної експер-
тизи. 

Висновки контрольної експертизи, організованої за згодою замовника і 
заінтересованих осіб, які відповідають висновкам первинної експертизи, є 
остаточними і розглядаються у процесі прийняття рішень відповідними орга-
нами. Якщо між висновками первинної і контрольної експертизи є 
розбіжності, замовник зобов'язаний продовжити експертну роботу. 
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Р о з д і л  V 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ  

І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ 
ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  

САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ 

Стаття 28. Державне управління у сфері наукової і науково-технічної 
експертизи 

Державне управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи 
здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, і цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
наукової, науково-технічної діяльності. До повноважень Кабінету Міністрів 
України у сфері наукової і науково-технічної діяльності належать: 

визначення форм та правил фінансового забезпечення наукової і науко-
во-технічної експертизи; 

ініціювання проведення попередньої, первинної, повторної, додаткової, 
контрольної державної наукової і науково-технічної експертизи; 

здійснення інших повноважень у сфері наукової і науково-технічної 
експертизи відповідно до законів. До повноважень центрального органу ви-
конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
науки, належать: визначення порядку проведення державної акредитації 
фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної 
експертизи, форми свідоцтва на право проведення наукової і науково-
технічної експертизи та переліку документів державного зразка, що дають 
фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання 
експертних послуг без отримання свідоцтва; визначення спільно з централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюд-
жетної політики, порядку фінансування наукової і науково-технічної експер-
тизи, що проводиться за рахунок коштів державного бюджету; 

здійснення інших повноважень у сфері наукової і науково-технічної 
експертизи відповідно до законів. 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності, належать: 

участь у проведенні державної наукової і науково-технічної експертизи 
проектів міждержавних, державних цільових програм, інноваційних проектів, 
проектів технологічних парків та завдань (проектів) інформатизації; 

проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право 
проведення наукової і науково-технічної експертизи, видача свідоцтв на пра-
во проведення наукової і науково-технічної експертизи; 

здійснення інших повноважень відповідно до законів. {Стаття 28 із 
змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-XIV (1069-14) від 21.09.99; в 
редакції Закону N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

Стаття 29. Компетенція місцевих державних адміністрацій, виконавчих 
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органів сільських, селищних, міських рад у сфері наукової і науково-
технічної експертизи 

Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад: 

організовують проведення наукової і науково-технічної експертизи на 
підставі рішень, прийнятих відповідними місцевими радами або місцевими 
референдумами; 

ініціюють проведення наукової і науково-технічної експертизи з питань, 
щодо яких вони приймають рішення, з визначенням обсягів витрат на проведен-
ня експертизи та джерел фінансування; здійснюють інші повноваження 
відповідно до законів. {Стаття 29 в редакції Закону N 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012} 

Стаття 30. Компетенція місцевих рад у сфері наукової і науково-
технічної експертизи 

Місцеві ради: 
ініціюють проведення наукової і науково-технічної експертизи з питань, що-

до яких вони приймають рішення, з визначенням обсягів витрат на проведення 
експертизи та джерел фінансування; здійснюють інші повноваження відповідно до 
законів. {Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1069-XIV (1069-14) 
від 21.09.99; в редакції Закону N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

 
Р о з д і л  VI 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ  
І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Стаття 31. Фінансування державної наукової і науково-технічної 
експертизи Проведення державної наукової і науково-технічної експертизи 
фінансується за рахунок державного бюджету, позабюджетних фондів або 
коштів замовника. 

Кошти на проведення державної наукової і науково-технічної експерти-
зи передбачаються в межах асигнувань на виконання науково-дослідних і до-
слідно-конструкторських робіт і виділяються окремим рядком. 

Експертиза, яку за дорученням державних органів проводить державна 
установа (організація), що перебуває на державному бюджеті, може фінансува-
тися за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання цієї організації. 

Діяльність спеціалізованих державних експертних організацій, що 
здійснюють наукову і науково-технічну експертизу на замовлення фізичних 
та юридичних осіб на платних засадах, підлягає обов'язковій державній акре-
дитації у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері науки. 

{Частина четверта статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законами N 
1069-XIV (1069-14) від 21.09.99, N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 } 

Наукові організації академій наук України, заснованих на державній 
власності, вищі навчальні заклади, атестовані центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, 
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провідні науково-технічні установи галузевих міністерств і інших централь-
них органів виконавчої влади можуть здійснювати спеціалізовану експертну 
діяльність без додаткової державної акредитації на підставі статутних поло-
жень, якими така діяльність передбачається. 

{Частина п'ята статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законами N 
1069-XIV (1069-14) від 21.09.99, N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 } 

Стаття 32. Фінансування громадської наукової і науково-технічної 
експертизи Фінансування громадської наукової і науково-технічної експерти-
зи здійснюється за рахунок коштів замовників - об'єднань громадян, фондів, 
інших науково-технічних товариств, з ініціативи яких вона проводиться, а 
також за рахунок цільових добровільних внесків громадян, підприємств, 
установ та організацій. 

Стаття 33. Фінансування інших наукових і науково-технічних експертиз 
Фінансування інших наукових і науково-технічних експертиз здійснюється 
згідно з договором на її проведення за рахунок коштів замовника експертизи, 
інших заінтересованих фізичних і юридичних осіб. Надання експертних по-
слуг підприємницькими структурами на платній основі має бути передбачено 
їх статутами.  

Стаття 34. Матеріальне стимулювання експертів у сфері наукової і нау-
ково-технічної експертизи 

У сфері державної наукової і науково-технічної експертизи фінансову 
підтримку діяльності експертів забезпечує держава. 

В усіх інших випадках матеріальне стимулювання експертів наукової і 
науково-технічної експертизи здійснюється за рахунок коштів замовника 
експертизи або інших організацій і установ за дорученням замовника. 

Максимальний розмір коштів, що спрямовуються на покриття витрат на 
експертизу, не може перевищувати: 

для експертизи наукових і науково-технічних програм та проектів - 1,5 
відсотка кошторису витрат, передбачених на їх виконання; 

для експертизи виконаних науково-дослідних або проектно-
конструкторських робіт - 3 відсотки вартості обсягу виконаних робіт. 

 

Р о з д і л  VII  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Стаття 35. Правопорушення у сфері наукової і науково-технічної 

експертизи Правопорушеннями у сфері наукової і науково-технічної експер-
тизи вважаються: 

невиконання вимог цього Закону та умов договору щодо проведення на-
укової і науково-технічної експертизи; 

проведення наукової і науково-технічної експертизи всупереч її основному 
цільовому призначенню, визначеному в договорі на проведення експертизи; 

фальсифікація висновків наукової і науково-технічної експертизи; 
прийняття рішень без проведення наукової і науково-технічної експер-
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тизи у випадках, коли законодавством встановлено, що проведення такої 
експертизи є обов'язковим; 

надання платних послуг у галузі наукової і науково-технічної експерти-
зи підприємствами, установами, організаціями, тимчасовими експертними 
колективами, статутами яких така діяльність не передбачається; 

вчинення дій, що перешкоджають організації та проведенню наукової і 
науково-технічної експертизи, або незаконна відмова в наданні експертним 
установам, організаціям і тимчасовим експертним колективам необхідної ін-
формації та матеріалів; 

невиконання умов договору або доручення на проведення наукової і на-
уково-технічної експертизи; 

умисне примушування або створення для експертів і експертних комісій 
обставин, які зумовлюють незаконне чи необ'єктивне проведення наукової і 
науково-технічної експертизи або підготовку необгрунтованих чи свідомо 
недостовірних висновків; дискредитація або переслідування експертів за 
підготовлені ними висновки, несприятливі для особи чи організації, які їх 
дискредитують або переслідують; 

залучення до проведення наукової і науково-технічної експертизи нау-
ково-дослідних робіт і науково-технічних розробок посадових осіб та 
фахівців, які є їх авторами або безпосередньо заінтересованими особами; 

порушення суб'єктами експертизи авторського права і прав на об'єкти 
промислової власності стосовно об'єкта експертизи, результатів експертизи, 
порушення умов конфіденційності щодо інформації, отриманої експертом у 
процесі експертної роботи. 

Особи, винні у вчиненні зазначених правопорушень у сфері наукової і нау-
ково-технічної експертизи, притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, 
адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законів. 

{Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 } 

 

Р о з д і л  VIII  
МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ 

Стаття 36. Міжнародне співробітництво у сфері наукової і науково-
технічної експертизи 

Співробітництво України з іншими державами у сфері наукової і науко-
во-технічної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних договорів 
України. 

Стаття 37. Міжнародні договори у сфері наукової і науково-технічної 
експертизи Якщо міжнародними договорами України встановлено інші прави-
ла, ніж ті, що передбачаються законодавством України про наукову і науково-
технічну експертизу, то застосовуються правила міжнародних договорів. 

 

 Президент України                                                                         Л.КУЧМА   
м. Київ, 10 лютого 1995 року 
             N 51/95-ВР 



 96 

 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Указом Президента України  
від 2 серпня 2000 року № 945/2000 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про гранти Президента України для обдарованої молоді 
 

{У тексті Положення слово "Комітет" у всіх відмінках замінено словом 
"Міністерство" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента № 
754/2004 від 06.07.2004} 

1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді щорічних 
грантів Президента України. Гранти Президента України для обдарованої 
молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка державою обдарованої мо-
лоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у 
соціальній та гуманітарній сфері. 

2. Грант може одержати громадянин України віком від 14 до 35 років. 
{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 754/2004 

від 06.07.2004, № 97/2012 від 15.02.2012} 
3. Для одержання гранту претендент не пізніше 1 березня року, що пе-

редує року виплати гранта, подає до Міністерства молоді та спорту України 
(далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи: 

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Прези-
дента № 1212/2002 від 24.12.2002, № 754/2004 від 06.07.2004, № 476/2008 від 
23.05.2008, № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013} 

реєстраційна картка проекту; 
опис проекту; 
кошторис витрат; 
довідка-об'єктивка; 
два рекомендаційних листи. 
Форма зазначених документів розробляється та затверджується Міністер-

ством. 
{Абзац сьомий пункту 3 в редакції Указів Президента № 97/2012 від 

15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013} 
Заявка та необхідні документи подаються до Міністерства через струк-

турний підрозділ, який відповідає за реалізацію державної молодіжної 
політики, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної Респуб-
ліки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних 
адміністрацій (далі - структурний підрозділ) за місцем реєстрації місця про-
живання чи перебування претендента. 

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 
97/2012 від 15.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 
377/2013 від 12.07.2013} 

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час 
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подання заявки, вносяться основні відомості про проект. 
{Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Прези-

дента № 97/2012 від 15.02.2012} 
Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи ре-

алізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, про-
гноз щодо подальшої реалізації проекту. 

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, по-
в'язаних із реалізацією проекту. 

Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, ін-
формацію про його освіту, трудовий стаж тощо. 

Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації про-
екту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Реко-
мендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній га-
лузі і оформляються в установленому порядку. 

4. Розгляд та експертизу заявок і поданих документів, конкурсний відбір і 
висунення претендентів на отримання гранту здійснює щороку протягом 
липня Експертна рада, яка утворюється при Міністерстві у кількості 18 осіб. 

{Абзац перший пункту 4 в редакції Указу Президента № 97/2012 від 
15.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 377/2013 від 
12.07.2013} 

Експертну раду очолює Міністр молоді та спорту України. До її складу 
входять представники органів виконавчої влади, провідні науковці, пред-
ставники громадськості тощо. 

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Прези-
дента № 754/2004 від 06.07.2004, № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 
12.07.2013} 

Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Міністра 
молоді та спорту України. 

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президен-
та № 1212/2002 від 24.12.2002;  в редакції Указу Президента № 97/2012 від 
15.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 377/2013 від 
12.07.2013} 

Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 
Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради покла-

дається на Міністерство. 
{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Прези-

дента № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013} 
У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки по-

даних проектів вони в установленому порядку надсилаються до провідних 
наукових установ України. 

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 
менш як 2/3 її складу. 

Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання 
гранту ухвалюється шляхом голосування простою більшістю голосів при-
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сутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів 
голос голови Експертної ради є вирішальним. 

{Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Прези-
дента № 146/2006 від 20.02.2006, № 476/2008 від 23.05.2008} 

{Пункт 5 виключено на підставі Указу Президента № 146/2006 від 
20.02.2006} 

6. Міністерство щороку до 1 вересня подає Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками 
Експертної ради. 

{Пункт 6 в редакції Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006; із 
змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 476/2008 від 23.05.2008; в 
редакції Указів Президента № 97/2012 від 15.02.2012, № 377/2013 від 
12.07.2013} 

{Пункт 7 виключено на підставі Указу Президента № 146/2006 від 
20.02.2006} 

8. Пропозиції щодо призначення грантів і встановлення їх розмірів пода-
ються Кабінетом Міністрів України Президентові України щороку до 1 жо-
втня. 

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Прези-
дента № 97/2012 від 15.02.2012} 

Питання про призначення грантів розглядається один раз на рік до 1 
грудня. 

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президен-
та № 97/2012 від 15.02.2012} 

{Пункт 8 в редакції Указів Президента № 146/2006 від 20.02.2006, № 
476/2008 від 23.05.2008} 

9. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюд-
нюється через засоби масової інформації. 

10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і по-
вторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі. 

11. Одержувач гранту укладає договір з Міністерством та відповідним 
структурним підрозділом за місцем реєстрації місця проживання чи перебу-
вання одержувача гранту. Форма договору та перелік документів, необхідних 
для укладення договору, розробляються і затверджуються Міністерством. 

{Абзац перший пункту 11 в редакції Указу Президента № 377/2013 від 
12.07.2013} 

У разі якщо одержувач гранту не подав до Міністерства необхідні для 
укладання договору документи до 1 червня року реалізації проекту або 
відмовився укласти договір, рішення про призначення такій особі гранту ска-
совується. 

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Прези-
дента № 377/2013 від 12.07.2013} 

Рішення про скасування гранту приймається Президентом України за по-
данням Кабінету Міністрів України. 
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{Пункт 11 в редакції Указів Президента № 146/2006 від 20.02.2006; № 
97/2012 від 15.02.2012} 

12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому 
Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті 
одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного това-
риства "Державний ощадний банк України". 

{Пункт 12 в редакції Указів Президента № 1212/2002 від 24.12.2002, № 
146/2006 від 20.02.2006} 

13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу звіт 
про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством 
та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням 
одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором. 

{Пункт 13 в редакції Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006} 
14. Міністерство щороку інформує Президента України та Кабінет 

Міністрів України про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які 
були виділені кошти. 

{Пункт 14 в редакції Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006;  із 
змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 97/2012 від 
15.02.2012, № 377/2013 від 12.07.2013} 

15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в 
порядку, визначеному законодавством. 
 
Глава Адміністрації  
Президента України В. ЛИТВИН
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У К А З 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
 

Про Положення про щорічну премію Президента України  
для молодих вчених  

 
1. Затвердити Положення про щорічну премію Президента України для 

молодих вчених (додається). 
(Стаття 1  із змінами, внесеними згідно з Указом Президента 

№ 253/2003 (253/2003) від 24.03.2003) 
2. Кабінету  Міністрів  України  передбачати, починаючи з 2001 року, у 

проектах Державного бюджету України  асигнування  на виплату  щорічних  
премій  Президента  України для молодих вчених. (Стаття  2  із  змінами,  
внесеними  згідно з Указом Президента N 253/2003 (253/2003) від 24.03.2003) 

3. Комітету з Державних  премій  України  в  галузі  науки  і техніки  
разом з Національною академією наук України розробити і подати у двоміся-
чний строк на затвердження проекти опису свідоцтва і  почесного знака лау-
реата щорічної премії Президента України для молодих вчених Національної 
академії наук України.  
 
 Президент України                                                                            Л. КУЧМА  
 
м. Київ, 12 червня 2000 року  
               № 779/2000  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Указом Президента України  
 від 12 червня 2000 року 
№ 779/2000  

 
ПОЛОЖЕННЯ  

 про щорічну премію Президента України  
 для молодих вчених 

 
1.  Премія  Президента  України  для  молодих  вчених (далі -  премія)  

присуджується за видатні досягнення в галузі природничих,  технічних  та  
гуманітарних  наук,  які сприяють дальшому розвитку  науки,   суспільному  
прогресу  і  утверджують  високий  авторитет  вітчизняної   науки   у  світі  (у  
тому  числі  дослідження  теми  Голодомору 1932-1933 років в Україні). 

Премія  присуджується громадянам України. {Пункт 1 доповнено  абза-
цом  другим згідно з Указом Президента N 231/2016 (231/2016)  від 
31.05.2016 } 

}Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з Указами Президента  N  
253/2003 (253/2003) від 24.03.2003, N 1179/2007 (1179/2007)  від 04.12.2007, N 
231/2016 (231/2016) від 31.05.2016 } 

2.  На  здобуття  премії  можуть  висуватися  наукові роботи,  опубліко-
вані  у  закінченій  формі  не  менше  ніж  за  рік  до їх  висунення. 

3.  Присуджується щороку до сорока премій (із них до двадцяти  премій  
для молодих вчених вищих навчальних закладів) у розмірі 40  тисяч гривень 
кожна. 

{Пункт 3 в редакції Указів Президента N 253/2003 (253/2003) від  
24.03.2003,  N  444/2008  (444/2008) від 16.05.2008; із змінами,  внесеними  
згідно  з Указом Президента N 374/2013 (374/2013) від  08.07.2013;  в  редак-
ції  Указу Президента N 231/2016 (231/2016)  від 31.05.2016 } 

4.  Висування  робіт для участі у конкурсі на здобуття премії  (далі  - 
конкурс) провадиться науковою установою, вищим навчальним  закладом,  
юридичною  особою, що має відповідні наукові підрозділи  (у   значенні  За-
кону  України  "Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність"   (848-19 )),  за  
рішенням  її  вченої  (наукової,  науково-технічної, технічної) ради, керівни-
ми органами громадських  наукових   організацій,   а  також  колегіями  
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої влади. {Абзац перший 
пункту 4 із  змінами,   внесеними   згідно   з  Указом  Президента  N  698/2013 
( 698/2013  )  від  20.12.2013;  в  редакції  Указу  Президента  N 231/2016 
(231/2016) від 31.05.2016 } 

Висування   робіт   для  участі  у  конкурсі  провадиться  із  забезпечен-
ням їх широкого обговорення. {Абзац пункту 4 в редакції  Указу Президента 
N 231/2016 (231/2016) від 31.05.2016 } На   здобуття   премії  не  висуваються  
роботи,  за  які  їх  виконавців уже було удостоєно державних нагород 
України. 
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{Пункт 4 в редакції Указу Президента N 253/2003 (253/2003) від  
24.03.2003} 

5.  У  конкурсі  робіт на здобуття премії можуть брати участь  наукові  
працівники,  науково-педагогічні  працівники,  аспіранти,  ад'юнкти,  докто-
ранти, інші вчені та інженерно-технічні працівники  наукових   установ   (ор-
ганізацій),   вищих  навчальних  закладів,  організацій  та  підприємств  як  
індивідуально,  так  і  у складі  колективу  претендентів.  {Абзац перший 
пункту 5 в редакції Указу  Президента  N  253/2003  (253/2003) від 
24.03.2003; із змінами,  внесеними  згідно  з Указом Президента N 698/2013 
(698/2013) від  20.12.2013;  в  редакції  Указу Президента N 231/2016 
(231/2016)  від 31.05.2016 } 

Колектив  претендентів,  робота якого висувається на здобуття  премії,  
не  може  перевищувати чотирьох осіб.  При цьому кожен із  претендентів 
повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи  і кожному з пре-
тендентів повинен належати значний творчий внесок.          Відбір  канди-
датів  до  складу колективу претендентів, робота  якого висувається на здо-
буття премії,  провадиться  за  місцем  їх  роботи  шляхом таємного голосу-
вання на засіданні вченої (наукової,  науково-технічної,  технічної)  ради.  
}Абзац третій пункту 5 із  змінами,   внесеними   згідно   з  Указом  Прези-
дента  N  231/2016 (231/2016) від 31.05.2016 } 

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які  вико-
нували  лише адміністративні,  консультаційні чи організаційні  функції.            
До складу колективу претендентів, робота якого висувається на  здобуття  
премії,  не  включаються  особи,  удостоєні за цю роботу  державної нагоро-
ди,  включені у поточному році до іншого колективу  претендентів, робота 
якого висувається на здобуття цієї премії або  Державної  премії  України.  
{Абзац  п'ятий пункту 5 із змінами,  внесеними  згідно  з Указом Президента 
N 253/2003 (253/2003) від  24.03.2003} 

{Абзац   шостий  пункту  5  виключено  на  підставі  Указу  Президента 
N 231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

Вік  осіб,  які  висуваються  на  здобуття  премії,  не  може  перевищува-
ти  35  років  для  осіб,  які мають вищу освіту другого  (магістерського)  рів-
ня,  та 40 років для осіб, які мають науковий  ступінь  доктора  наук  або  
навчаються  в  докторантурі,  на  час  висування роботи для участі у конкурсі 
на здобуття премії. {Абзац  сьомий   пункту   5   в   редакції  Указу  Прези-
дента  N  231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

Премії повторно не присуджуються. 
6. Роботи, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом  з  Дер-

жавних  премій  України  в  галузі  науки  і техніки (далі -  Комітет) щороку 
до 1 березня. 

Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається  пре-
зидією  Комітету. {Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними  згідно   з   
Указом   Президента  N  253/2003  (253/2003 )  від  24.03.2003} 

7.   Роботи,   висунуті   на   здобуття   премії,  попередньо  розглядаються  
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спеціалізованою  секцією Комітету і шляхом таємного  голосування  відби-
раються  для  участі  у  відповідному  конкурсі.  {Пункт 7 в редакції Указу 
Президента N 104/2001 (104/2001) від  21.02.2001} 

8.   Для  широкого  ознайомлення  громадськості  з  роботами,  допуще-
ними   до  участі  в  конкурсі,  їх  список  із  зазначенням  претендентів  
публікується  у  липні  поточного  року   в   газеті  "Урядовий   кур'єр"  та  
оприлюднюється  на  офіційному  веб-сайті  Комітету.  {Абзац перший пунк-
ту 8 із змінами, внесеними згідно з  Указом Президента N 231/2016 
(231/2016) від 31.05.2016 } 

Роботи,   опубліковані  для  ознайомлення,  обговорюються  на  нарадах,   
наукових  конференціях,  засіданнях  вчених  (наукових,  науково-технічних,  
технічних)  рад, зборах трудових колективів, у  громадських   наукових   та   
науково-технічних   організаціях   з  висвітленням результатів обговорення у 
засобах масової інформації.  {Абзац  другий  пункту  8  із змінами, внесеними 
згідно з Указом  Президента N 231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

9.  Матеріали  обговорення робіт, зауваження та пропозиції до  них  
надсилаються  Комітету  і  беруться  ним  до  уваги  під  час  прийняття 
рішення про присудження премії. 

{Пункт  9  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Указом Президента  
N 231/2016 (231/2016) від 31.05.2016} 

10. Рішення щодо кандидатур на присудження премії за поданням  
спеціалізованої  секції  Комітету  приймається  президією Комітету  таємним  
голосуванням.  {Абзац перший пункту 10 в редакції Указу  Президента N 
104/2001 (104/2001) від 21.02.2001} 

Президент України призначає премію  за  поданням  Комітету  з  Дер-
жавних премій України в галузі науки і техніки.          

11. Особам,  удостоєним премії,  присвоюється звання лауреата  премії  
Президента  України  для  молодих  вчених,   в   урочистій  обстановці  вру-
чаються  свідоцтво  і  почесний  знак установленого  зразка.  Опис  свідоцтва  
і  почесного   знака   лауреата   премії  затверджує Президент України. 

У разі присудження премії колективу авторів роботи грошова її  частина 
ділиться між ними порівну. 

12. Свідоцтво і почесний знак лауреата  премії,  який  помер,  залиша-
ються в його сім'ї (або їй передаються) довічно. Невиплачена  грошова ча-
стина  премії  переходить  у  спадщину  в  установленому  порядку.    
 
 Глава Адміністрації  
 Президента України                                                                          В.ЛИТВИН 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Указом Президента України  
від 31 травня 2016 року № 
230/2016 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про Державну премію України в галузі науки і техніки 
 

1. Державна премія України в галузі науки і техніки (далі - Державна 
премія) є державною нагородою України, яка присуджується за: 

видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гу-
манітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспіль-
ний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зо-
крема, за наукові роботи, що містять видатні результати фундаментальних 
наукових досліджень, які здобули міжнародне визнання, роботи, які на основі 
новітніх результатів світової гуманітаристики формують сучасний погляд на 
історію України (у тому числі дослідження щодо формування державності та 
боротьби за незалежність України в різні періоди, щодо Голодомору 1932 - 
1933 років та боротьби Українського народу проти нацистського та ко-
муністичного тоталітарних режимів під час Другої світової війни, а також 
про вклад України у перемогу антигітлерівської коаліції) і сучасні політичні, 
економічні та соціокультурні процеси в державі, сприяють інтеграції України 
до європейського гуманітарного простору; 

розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, зо-
крема, дослідження, які становлять вагомий внесок у забезпечення націо-
нальної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження нових 
способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають 
рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини; 

роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони 
навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки; 

створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-
технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і 
сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення 
підготовки майбутніх спеціалістів. 

2. Присудження Державної премії провадиться Указом Президента 
України. 

Особа, якій присуджено Державну премію, іменується лауреатом Дер-
жавної премії. 

3. Державна премія може бути присуджена громадянину України, іно-
земцю, особі без громадянства. 

Присудження Державної премії особі, яка є лауреатом Державної премії, 
вдруге не провадиться. 

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно. 
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4. Державна премія присуджується за наукові (науково-технічні) роботи, 
наукові видання, підручники, які не менш як за рік до їх висунення опубліко-
вані, видані, впровадженні у виробництво або практично використовуються 
на підприємствах і в установах (далі - роботи). 

5. Щорічно присуджується до п'ятнадцяти Державних премій, у тому 
числі до чотирьох - за роботи, що становлять державну таємницю. 

Розмір Державної премії визначається кожного року Президентом 
України за пропозицією Комітету з Державних премій України в галузі науки 
і техніки (далі - Комітет). 

6. Державна премія присуджується за результатами конкурсу робіт зі 
здобуття Державної премії (далі - конкурс), який проводиться щорічно 
Комітетом. 

Проведення конкурсу та прийняття будь-яких рішень щодо робіт, які ста-
новлять державну таємницю, та осіб, яким пропонується присудити Держав-
ну премію за відповідні роботи, здійснюється із дотриманням вимог Закону 
України "Про державну таємницю". 

Порядок оформлення документів, які подаються для участі в конкурсі, 
проведення конкурсу, розгляду результатів наукових і науково-технічних 
експертиз щодо робіт, які беруть участь у конкурсі, вирішення інших питань, 
пов'язаних з проведенням конкурсу, визначається Комітетом. 

7. Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосе-
редньої наукової (науково-технічної) діяльності як однієї особи, так і колек-
тиву у кількості не більше восьми осіб, чий творчий внесок у здійснення ро-
боти є найбільш значним (далі - колектив). 

Не допускається включення до складу колективу, робота якого вису-
вається для участі у конкурсі, осіб, які здійснювали лише адміністративні, 
консультаційні, організаторські функції, а також осіб, які відзначені за цю 
роботу іншою державною нагородою України або висунуті у поточному році 
на здобуття Державної премії за іншу роботу. 

Роботи, які вже брали участь у конкурсі, можуть висуватися на здобуття 
Державної премії повторно, але не більше одного разу. 

8. Висування робіт (крім підручників) для участі у конкурсі провадиться 
науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що 
має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України "Про наукову і 
науково-технічну діяльність"), за рішенням її вченої (наукової, науково-
технічної, технічної) ради, а також керівними органами громадських науко-
вих організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів вико-
навчої влади, а підручників - колегією Міністерства освіти і науки України. 

Висування робіт (крім робіт, які становлять державну таємницю) прова-
диться із забезпеченням їх широкого обговорення. 

9. Роботи, висунуті для участі у конкурсі, подаються Комітету щорічно 
до 1 квітня. 

10. Перелік робіт, висунутих, відібраних для участі у конкурсі, із зазна-
ченням осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної 
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премії, а також документи щодо таких робіт оприлюднюються для широкого 
ознайомлення та громадського обговорення на офіційному веб-сайті Коміте-
ту. Перелік робіт, відібраних для участі у конкурсі, та осіб, яких за відповідні 
роботи висунуто на присудження Державної премії, також публікується в га-
зеті "Голос України" або "Урядовий кур'єр". 

Оприлюднення відомостей стосовно робіт, які висунуто для участі у кон-
курсі, беруть участь у конкурсі, та осіб, яких за відповідні роботи висунуто 
на присудження Державної премії, провадиться із додержанням вимог зако-
нодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України "Про захист 
персональних даних", а щодо робіт, що становлять державну таємницю, - та-
кож Закону України "Про державну таємницю". 

11. Комітет розглядає роботи, висунуті для участі у конкурсі, відбирає 
роботи, які братимуть участь у конкурсі, та приймає відповідне рішення. 

12. Відібрані для участі в конкурсі роботи надсилаються Комітетом до 
наукових установ, вищих навчальних закладів, юридичних осіб, що мають 
відповідні наукові підрозділи, для обговорення їх вченими (науковими, нау-
ково-технічними, технічними) радами та надання експертних висновків, вис-
ловлення пропозицій або зауважень щодо робіт. 

Одержані Комітетом за результатами такого обговорення експертні вис-
новки, пропозиції, зауваження щодо робіт, а також експертні висновки, про-
позиції або зауваження щодо робіт, які надійшли до Комітету від інших за-
цікавлених вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад є обов'язко-
вими для розгляду Комітетом. 

13. Підсумкове обговорення у Комітеті робіт та осіб, яким за відповідні 
роботи пропонується присудити Державні премії, здійснюється з грунтовним 
аналізом достовірності одержаних у роботах результатів наукової (науково-
технічної) діяльності, розглядом одержаних документів, експертних виснов-
ків, зауважень і пропозицій. 

За результатами такого обговорення Комітет приймає рішення щодо вне-
сення Президентові України пропозицій про присудження Державних премій 
особам за відповідні роботи. 

14. Прийняте Комітетом за результатами конкурсу рішення разом із 
відповідними проектами указів Президента України про присудження Дер-
жавних премій вносяться в установленому порядку на розгляд Президента 
України. 

15. Указ Президента України про присудження Державних премій ви-
дається, як правило, за два тижні до професійного свята працівників науки - 
Дня науки. 

В Указі Президента України про присудження Державних премій за ро-
боти, які становлять державну таємницю, назви робіт не зазначаються, 
замість назв робіт вказується галузь науки і техніки, до якої такі роботи 
належать. 

16. Лауреатові Державної премії вручаються в урочистій обстановці Ди-
плом і нагрудний знак лауреата встановлених зразків, а також виплачується 
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грошова частина Державної премії. У разі присудження однієї Державної 
премії колективу Диплом і нагрудний знак лауреата вручаються кожному ла-
уреатові, а грошова частина Державної премії ділиться між ними порівну. 

Питання щодо Диплома, нагрудного знака та грошової частини Держав-
ної премії лауреата Державної премії, який помер або якого нагороджено по-
смертно, вирішуються відповідно до законодавства. 

17. Опис Диплома і нагрудного знака лауреата Державної премії затвер-
джує Президент України. 

 
Глава Адміністрації  
Президента України Б.ЛОЖКІН

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Указом Президента України  
від 30 вересня 2010 року  
№ 929/2010 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про Державну премію України в галузі освіти 
 

1. Державна премія України в галузі освіти (далі - Державна премія) є 
державною нагородою України, яка присуджується громадянам України за 
видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями: 

дошкільна і позашкільна освіта - за видатні досягнення в розробленні та 
впровадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного 
досвіду в галузі дошкільної освіти, в тому числі за створення посібників, ди-
тячої літератури, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективно-
му вихованню дітей, оволодінню ними знаннями, уміннями, навичками, за 
досягнення в розробленні і впровадженні в систему діяльності позашкільного 
закладу оригінальної виховної системи з високим результатом виховного 
впливу на навчання, розвиток та соціалізацію дітей, у тому числі за навчаль-
но-методичні роботи в галузі позашкільної освіти; 

загальна середня освіта - за видатні досягнення в розробленні та впро-
вадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого педагогічного до-
свіду в галузі загальної середньої освіти, в тому числі за створення підруч-
ників, навчально-методичної літератури, які відповідають сучасним вимогам 
і сприяють ефективному оволодінню знаннями; 

професійно-технічна освіта - за видатні досягнення в розробленні та 
впровадженні новітніх технологій навчання та виробництва, що сприяють ро-
звитку професійно-технічної освіти і підготовці кваліфікованих робітничих 
кадрів та молодших спеціалістів, у тому числі за створення підручників, які 
відповідають вимогам сучасних технологій виробництва, сприяють ефектив-
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ному засвоюванню учнями знань, набуттю ними умінь та навичок, забезпе-
чують якісний рівень професійно-технічної освіти; 

вища освіта - за видатні досягнення у діяльності, що відкривають нові 
напрями в розвитку педагогіки вищої школи, науково-теоретичні, прикладні 
здобутки у модернізації змісту вищої освіти, педагогічну майстерність у 
впровадженні новітніх розробок в освітню діяльність, створення ефективних 
технологій навчання і виховання у вищих навчальних закладах, розроблення 
та впровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищої шко-
ли, а також за значний внесок у наукове забезпечення процесу інтеграції віт-
чизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір; 

наукові досягнення в галузі освіти - за видатні досягнення в наукових до-
слідженнях з педагогіки, психології, теорії освіти, які сприяють дальшому 
розвитку педагогічної науки, позитивно впливають на суспільний прогрес та 
інтелектуальний розвиток, утверджують високий авторитет вітчизняної 
науки в галузі освіти у світі. 

2. Щорічно присуджується п'ять Державних премій, по одній у кожній 
номінації. 

Нагородження (присудження) Державною премією провадиться указом 
Президента України. 

3. На здобуття Державної премії можуть висуватися громадяни України, 
які є фахівцями в галузі освіти (далі - кандидати). 

На здобуття Державної премії за спільне досягнення може бути висунуто 
разом як колектив декілька фахівців у галузі освіти (далі - колектив). Склад 
колективу, який висунуто на здобуття Державної премії, не може переви-
щувати десяти осіб. 

4. Висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії 
здійснюється за номінаціями, визначеними у пункті 1 цього Положення. 

Зміна номінації, за якою кандидата (колектив) висунуто на здобуття Дер-
жавної премії, не допускається. 

Кандидата (колектив) може бути висунуто на здобуття Державної премії 
за однією номінацією. 

5. Висування кандидатів (колективів) провадиться з 1 листопада року, що 
передує року, в якому присуджується Державна премія, Національною ака-
демією наук України, Національною академією педагогічних наук України, 
всеукраїнськими громадськими організаціями, статутна діяльність яких по-
в'язана з галуззю освіти, Міністерством освіти і науки України, міністерством 
освіти і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями освіти 
і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних 
адміністрацій, вищими навчальними закладами, які за результатами висуван-
ня вносять Комітету з Державної премії України в галузі освіти (далі - 
Комітет) відповідні подання разом із документами та матеріалами про канди-
датів (колективи). 

Кандидат (фахівець у складі колективу) може бути висунутий на здобуття 
Державної премії за відповідною номінацією лише за його згодою, збір у 
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зв'язку з цим документів і матеріалів щодо нього здійснюється також лише за 
його згодою. 

6. Подання про висування кандидатів (колективів), у якому зазначається 
номінація, за якою висувається кандидат (колектив), разом із документами та 
матеріалами щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної 
премії, приймаються Комітетом щорічно до 1 березня. 

Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії 
та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та 
матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб'єктами, зазначе-
ними у пункті 5 цього Положення, визначаються Комітетом. 

7. Для інформування громадськості про висунутих на здобуття Державної 
премії кандидатів (колективи), громадського обговорення видатних досяг-
нень кандидатів (колективів) Комітет забезпечує публікацію щорічно до 1 
квітня в газеті "Урядовий кур'єр" та інших друкованих засобах масової ін-
формації списку таких кандидатів (колективів) із зазначенням номінацій, ви-
датних досягнень кандидатів (колективів) та суб'єктів їх висування. 

8. Результати громадського обговорення, зауваження та пропозиції щодо 
кандидатів (колективів) надсилаються Комітету щорічно до 1 липня. 

Відповідні матеріали та документи кандидатів (колективів), результати 
громадського обговорення розглядаються спеціалізованими секціями Коміте-
ту, які утворюються за номінаціями. За результатами такого розгляду 
спеціалізовані секції Комітету проводять рейтингове голосування щодо ви-
сунутих кандидатів (колективів) за відповідною номінацією. 

Порядок проведення рейтингового голосування щодо кандидатів (колек-
тивів) визначається Комітетом. 

На розгляд Комітету виносяться по п'ять кандидатів (колективів) у 
кожній номінації, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами 
рейтингового голосування у спеціалізованих секціях Комітету. 

9. Комітет приймає рішення щодо кандидатів (колективів) на присуджен-
ня Державної премії шляхом таємного голосування та вносить щорічно до 15 
вересня на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидатів (ко-
лективів) на присудження Державної премії за кожною номінацією (крім 
випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту). 

Під час прийняття рішення щодо кандидатів (колективів) на присудження 
Державної премії член Комітету має право голосувати за одного кандидата 
(колектив) у кожній номінації. 

У разі якщо в результаті голосування жодний кандидат (колектив) не 
набрав двох третин голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, 
Комітет проводить повторні обговорення і таємне голосування щодо таких 
кандидатів (колективів). 

Якщо за результатом повторного таємного голосування жодний кандидат 
не набрав двох третин голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуван-
ні, Комітет приймає рішення про невнесення Президентові України пропо-
зиції щодо присудження Державної премії з відповідної номінації. 
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10. Державна премія присуджується громадянину один раз за життя. 
Присудження Державної премії посмертно не провадиться. 
11. Громадянину, удостоєному Державної премії, присвоюється звання 

лауреата Державної премії і вручаються Диплом та Почесний Знак лауреата 
державної премії. 

Описи Диплома та Почесного знака лауреата Державної премії затвер-
джуються Президентом України. 

12. Лауреатам Державної премії виплачується грошова частина премії в 
розмірі, який визначається щороку Президентом України за пропозицією 
Комітету. 

У разі відзначення Державною премією колективу Диплом та Почесний 
знак видаються кожному лауреату, а грошова частина премії ділиться між 
ними порівну. 

13. Указ Президента України про присудження Державної премії опри-
люднюється у засобах масової інформації до 1 жовтня поточного року. 

 
 
Глава Адміністрації  
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН
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П О С Т А Н О В А   
Верховної Ради України  

 
Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим 

ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень  
та науково-технічних розробок 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 17, ст.258) 
Редакція від 14.06.2012 

З метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації 
участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фун-
даментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних роз-
робок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового 
працівника та його ролі у суспільстві Верховна Рада України постанов-
ляє:  

1. Заснувати з 1 січня 2008 року 20 Премій Верховної Ради України 
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних розробок (далі – Премія). 

2. Встановити, що Премія присуджується щороку, а її розмір становить 
20 тис. гривень кожна. 

3. Затвердити Положення про Премію Верховної Ради України найта-
лановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних до-
сліджень та науково-технічних розробок, опис диплома та опис нагрудного 
знака лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-
технічних розробок (додатки 1, 2, 3). 

{Пункт 3 в редакції Постанов ВР № 871-VI від 15.01.2009, № 4898-VI 
від 05.06.2012} 

4. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти забезпечу-
вати до 1 листопада кожного року внесення до Верховної Ради України кан-
дидатур на присудження Премії. 

5. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту закону 
про Державний бюджет України передбачати бюджетні призначення, необ-
хідні для виплати Премії Верховної Ради України найталановитішим моло-
дим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-
технічних розробок. 

 
Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ

м. Київ  
16 березня 2007 року  

№ 775-V 
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Додаток 1  
до Постанови Верховної 
Ради України  
від 16 березня 2007 року  
№ 775-V 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим 

ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень  
та науково-технічних розробок 

 

1. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 
в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних ро-
зробок (далі – Премія) запроваджується для молодих вчених, які отримали 
вагомі наукові здобутки при проведенні фундаментальних і прикладних нау-
кових досліджень, при цьому: 

відкрито раніше невідомі закономірності, отримано принципово нові 
наукові результати, розроблено нові наукові теорії і концепції, що одержали 
практичне підтвердження і (або) визнання в Україні та (або) за її межами; 

розроблено нові засоби, пристрої, речовини, створено нові штами 
мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх удосконалено 
або використано за новим призначенням, що підтверджується відповідними 
патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення 
гуманітарних та соціально-економічних проблем (підтверджується актами 
впровадження); 

створено нові об’єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні процеси), 
що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або пе-
ревищують його (підтверджується патентами про винахід), та впровадження 
яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-
економічних проблем (підтверджується актами впровадження); 

створено нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів. 
2. Висунення кандидатур на присудження Премії проводиться вченими 

(науковими, науково-технічними, технічними) радами наукових установ із 
залученням наукової громадськості, забезпеченням широкого обговорення, 
гласності та відкритості. 

На присудження Премії не висуваються кандидатури, відповідні праці 
яких були відзначені державними нагородами України. 

Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може переви-
щувати 4-х осіб. 

Премія може присуджуватися авторові (колективу претендентів або 
співавторів) один раз. 

У разі присудження Премії колективу авторів її грошова частина 
ділиться між ними порівну і виплачується кожному відповідно. 

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня року прове-
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дення конкурсу має бути менше 35 років. 
Наукові установи за рішенням відповідних вчених рад подають за 

підпорядкуванням пропозиції про присудження Премій до центральних ор-
ганів виконавчої влади чи Національній, галузевим академіям наук України. 
Зазначені пропозиції можуть також подаватися відповідно до Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим чи місцевих рад. 

3. Клопотання про присудження Премії подається до Комітету Верхов-
ної Ради України з питань науки і освіти центральними органами виконавчої 
влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київсь-
кою та Севастопольською міськими радами, Національною та галузевими 
академіями наук України до 1 квітня щорічно. 

4. Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти для 
розгляду та конкурсного відбору претендентів на присудження Премії утво-
рюється Конкурсна комісія з призначення Премії Верховної Ради України 
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних розробок (далі – Конкурсна комісія). 

Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради України з 
питань науки і освіти. До складу Конкурсної комісії обов’язково залучаються 
провідні вчені з відповідних наукових напрямів. Склад Конкурсної комісії 
затверджує голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. 
Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії визначається її 
головою. 

5. Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на при-
судження Премії та їх працями відповідна інформація публікується в уста-
новленому порядку в газеті Верховної Ради України "Голос України". 

Рецензії, відгуки, зауваження, що надходять до Комітету Верховної Ра-
ди України з питань науки і освіти, на матеріали щодо робіт претендентів на 
присудження Премії враховуються під час прийняття рішення Комітетом 
Верховної Ради України з питань науки і освіти про присудження Премії. 

6. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за поданням 
Конкурсної комісії щорічно до 1 листопада вносить до Верховної Ради 
України подання про присудження Премії. 

7. Верховна Рада України до 1 грудня щорічно приймає рішення про 
присудження Премії. 

8. Особам, яким присуджено Премію, в урочистій обстановці вруча-
ються диплом і нагрудний знак установленого зразка. Вручення диплома ла-
уреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в 
галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних ро-
зробок і нагрудного знака до нього здійснюється до Дня науки в урочистій 
обстановці у приміщенні Верховної Ради України Головою Верховної Ради 
України або Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради 
України. 

{Пункт 8 в редакції Постанови ВР № 4898-VI від 05.06.2012} 
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9. Оформлення дипломів лауреатів Премії Верховної Ради України 
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних розробок, їх облік та реєстрація 
здійснюються Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України. 

{Положення доповнено новим пунктом згідно з Постановою ВР № 4898-VI від 
05.06.2012} 

10. Виплата Премій здійснюється за рахунок коштів, передбачених 
кошторисом Верховної Ради України. 
  

 
 
Додаток 2  
до Постанови Верховної Ради України  
від 16 березня 2007 року № 775-V 
 

ОПИС  
Диплома лауреата Премії Верховної Ради України найталано-

витішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних розробок 

 

Диплом лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим 
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та нау-
ково-технічних розробок (далі – Диплом) складається з обкладинки і вклад-
ного листка. 

Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 320х440 мм, 
складеного в один згин по лінії довгої сторони. 

На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золо-
тистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в 
центрі – слова "Диплом лауреата Премії Верховної Ради України найталано-
витішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних до-
сліджень та науково-технічних розробок". 

Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік якого обтяг-
нутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки у місці її згину за-
кріплюється синьо-жовта муарова стрічка кольорів Державного Прапора України 
(співвідношення синього кольору до жовтого – 1:1) для вкладного листка. 

Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого папе-
ру і має форму прямокутника розміром 297х420 мм, складеного в один згин 
по лінії довгої сторони. Ліва внутрішня частина вкладки представляє собою 
площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бор-
дюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору. 

У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка розта-
шовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної Ради 
України, у верхній – написи фарбою золотистого кольору: "Диплом"; "лауре-
ата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в га-
лузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних ро-
зробок". 
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У написанні слова "Диплом" використовується давньослов’янський 
шрифт "Іжиця". 

Права внутрішня частина вкладного листка представляє собою площи-
ну пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого 
Державного Герба України по всьому її полю і рамки з гілок калини. 

На полі правої внутрішньої частини вкладного листка фарбою золоти-
стого кольору друкується текст: "Лауреату Премії Верховної Ради України 
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних розробок", прізвище, ім’я та по батькові, 
посада лауреата та якою Постановою Верховної Ради України присуджено 
Премію. 

Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гер-
бовою печаткою Верховної Ради України. 

{Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою ВР № 871-VI від 
15.01.2009} 
  

Додаток 3  
до Постанови Верховної Ради України 
від 16 березня 2007 року № 775-V 

 
ОПИС  

нагрудного знака лауреата Премії Верховної Ради України найтала-
новитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок 
 

Нагрудний знак лауреата Премії Верховної Ради України найталанови-
тішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень 
та науково-технічних розробок (далі - нагрудний знак) має форму кола діаме-
тром 30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю і увінча-
ний спадаючими фалдами стрічки у верхній частині. 

У центрі лицьового боку нагрудного знака розміщено силуетне зобра-
ження фасаду будинку Верховної Ради України на тлі сонця. Фасад будинку 
Верховної Ради України композиційно розміщено в центрі кола, утвореного 
розташованим унизу написом "Україна" і розбіжними від нього догори двома 
лавровими гілками. Усі зображення рельєфні. 

На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис рельєфними 
літерами: "Премія Верховної Ради України молодим ученим". Над написом 
розташовано зображення малого Державного Герба України. 

Нагрудний знак за допомогою прямокутного вушка з’єднується з 
фігурною колодкою, обтягнутою синьо-жовтою муаровою стрічкою кольорів 
Державного Прапора України (співвідношення кольорів 1:1). 

Нагрудний знак виготовлено з латуні з подальшими позолотою та елек-
трополіруванням. Знак прикріплюється до одягу шпилькою, закріпленою го-
ризонтально на зворотному боці колодки. 

{Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою ВР № 4898-VI від 
05.06.2012} 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

 
П О С Т А Н О В А 

від 21 листопада 2007 р. № 1333 
Київ 

 
Про Премію Кабінету Міністрів України 

за особливі досягнення молоді у розбудові України 
Редакція від 25.07.2017 

Кабінет Міністрів України постановляє:  
1. Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді у розбудові України, а також описи дипло-
ма та нагрудного знака, що додаються. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України згідно з переліком (додається). 

3. Міністерству молоді та спорту і Міністерству фінансів передбачати 
під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік 
кошти для виплати Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнен-
ня молоді у розбудові України. 

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 881 від 
17.08.2011, № 566 від 01.08.2013} 

 
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

 
 
 
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 21 листопада 2007 р. № 1333  
(у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України  
від 23 березня 2016 р. № 223) 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про Премію Кабінету Міністрів України за особливі 
 досягнення молоді у розбудові України 

 
1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України (далі - Премія) присуджується молоді, особливі досягнен-
ня якої сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні. 

2. Премія присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбу-
дові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При 
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цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження 
Премії за попередні роки. 

Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна. 
Премія не присуджується повторно, а також за досягнення, передбачені у 

пункті 3 цього Положення, за які особи відзначені державними нагородами. 
3. Премія присуджується за особливі досягнення, що сприяють розвитку 

молодіжних ініціатив на місцевому рівні, у попередньому році за такими 
напрямами: 

1) правозахисна та політична діяльність, боротьба з корупцією, розвиток 
місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення 
питань житлово-комунального господарства; 

2) національно-патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до 
захисту незалежності і територіальної цілісності України, розвиток волонтер-
ського руху, сприяння Збройним Силам та іншим утвореним відповідно до 
законів військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального 
призначення, надання допомоги особам, які беруть або брали участь в анти-
терористичній операції в Донецькій і Луганській областях; 

3) вшанування та надання допомоги учасникам боротьби за незалежність 
України у XX столітті, жертвам політичних репресій та членам їх сімей, впо-
рядкування військово-меморіальних об’єктів, пов’язаних з боротьбою за не-
залежність і територіальну цілісність України; 

4) впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та веденні бізнесу, 
створення нових робочих місць, освіта та працевлаштування соціально ураз-
ливих категорій населення, у тому числі осіб з особливими потребами, 
внутрішньо переміщених осіб тощо; 

5) популяризація здорового способу життя, cпортивної діяльності, 
профілактики та охорони здоров’я населення; 

6) утвердження ролі сім’ї в суспільстві, захист дитинства, материнства та 
батьківства; 

7) культурно-мистецька та наукова діяльність, збереження і популяриза-
ція історичної та культурної спадщини; 

8) захист населення, територій, навколишнього природного середовища 
та майна від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного се-
редовища, захист тварин. 

Молодіжні ініціативи на місцевому рівні повинні бути реалізовані в 
більш як одній адміністративно-територіальній одиниці в межах Автономної 
Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя. 

4. З метою проведення відбору кандидатів на присудження Премії утво-
рюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особ-
ливі досягнення молоді у розбудові України (далі - Комітет). 

Комітет розглядає відповідно до покладених на нього завдань пропозиції 
про присудження Премії, проводить відбір кандидатів. 

Комітет складається з дев’яти осіб. 
До складу Комітету входять Віце-прем’єр-міністр України (голова 
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Комітету), Міністр молоді та спорту (заступник голови Комітету), заступник 
Міністра молоді та спорту (секретар Комітету), а також по два представники 
від всеукраїнських громадських об’єднань (за згодою), благодійних, 
міжнародних організацій (за згодою) та загальнодержавних засобів масової 
інформації (журналісти) (за згодою). 

Персональний склад Комітету затверджується його головою за поданням 
Мінмолодьспорту. 

Члени Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах. 
Члени Комітету зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час 

розгляду пропозицій про висунення кандидатів на присудження Премії. 
Перед початком розгляду пропозицій про висунення кандидатів на при-

судження Премії член Комітету зобов’язаний повідомити про наявність кон-
флікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкод-
жати об’єктивному виконанню ним обов’язків. 

Член Комітету, в якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час 
голосування з питань, що його становлять. 

Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у 
разі потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за дорученням 
голови Комітету його заступник. 

Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не 
менш як дві третини його складу. 

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комітету вносять голова та 
члени Комітету. 

Рішення Комітету про висунення кандидатів на присудження Премії 
приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх 
на засіданні членів Комітету. 

Комітет може прийняти рішення про висунення менш як 20 кандидатів на 
присудження Премії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету. 
5. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує його голо-

ва або заступник голови, що проводить засідання. 
Рішення Комітету є підставою для підготовки проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України про присудження Премії. 
6. Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності 

Комітету покладається на Мінмолодьспорт. 
7. Для здобуття Премії районні, районні у мм. Києві та Севастополі дер-

жадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, які 
не мають статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи всеукраїнських 
громадських об’єднань, благодійні організації, місцеві або регіональні засоби 
масової інформації подають до 1 березня (у 2016 році - до 1 червня) Мінмо-
лодьспорту, але не більш як на одну особу: 

1) пропозиції про присудження Премії за формою, затвердженою Мінмо-
лодьспортом; 

2) матеріали презентації кандидата на присудження Премії (відео-, фото-
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презентації, наукові та навчально-методичні публікації, матеріали в місцевих, 
регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації, на веб-порталах 
тощо); 

3) характеристику кандидата на присудження Премії із зазначенням його 
досягнень (інформації про реалізовані громадські проекти та отриманий 
соціальний ефект) за підписом керівника, що скріплюється печаткою; 

4) копію паспорта кандидата на присудження Премії; 
5) копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно 

з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, крім осіб, які че-
рез свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідно-
му контролюючому органу і мають відмітку у паспорті; 

6) згоду кандидата на обробку персональних даних; 
{Підпункт 6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ №537 від 19.07.2017} 
7) довідку, що підтверджує місце проживання кандидата на здобуття 

Премії, яка видана в установленому порядку; 
{Пункт 7 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 537 від 

19.07.2017} 
8) довідку з установи банку щодо рахунку в національній валюті. 
{Пункт 7 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 537 від 

19.07.2017} 
 
8. Мінмолодьспорт: 
1) затверджує критерії висунення кандидата на присудження Премії; 
2) забезпечує прийняття та попередній розгляд документів, зазначених у 

пункті 7 цього Положення; 
3) готує пропозиції щодо відповідності документів, зазначених у пункті 7 

цього Положення, пунктам 2, 3, 7 цього Положення та подає їх разом з доку-
ментами на розгляд Комітету; 

4) готує щороку згідно з рішенням Комітету проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України про присудження Премії та в установленому по-
рядку подає його до 1 серпня на розгляд Кабінету Міністрів України. 

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії є 
підставою для вручення лауреату диплома, нагрудного знака та здійснення 
виплати грошової винагороди. 

Грошова винагорода з урахуванням утриманих податків та зборів перера-
ховується на поточний рахунок, відкритий в установі банку. 

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 537 від 
19.07.2017} 

10. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється 
за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Мінмолодьспорту за 
програмою “Здійснення заходів державної політики з питань молоді та дер-
жавна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій”. 
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11. Диплом і нагрудний знак вручаються в урочистій обстановці Прем’єр-
міністром України або Віце-прем’єр-міністром України чи за їх дорученням - 
Міністром молоді та спорту. 

У разі відсутності лауреата під час урочистого вручення диплом і нагруд-
ний знак вручаються йому Міністром молоді та спорту. 

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 537 від 19.07.2017} 
{Положення в редакції Постанови КМ № 223 від 23.03.2016} 
 

 
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 21 листопада 2007 р. № 1333 

 

ОПИС  
диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді у розбудові України 
 

Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досяг-
нення молоді у розбудові України складається з обкладинки і вкладки з текс-
том. 

Обкладинка виготовляється з твердого картону і має форму прямокутни-
ка розміром 430 х 302 міліметри, складеного в один згин по лінії короткої 
сторони. Зовнішній бік обкладинки обтягнутий червоною шевровою шкірою 
з фланелевою підкладкою. 

На лицьовому боці обкладинки - тиснений фарбою золотистого кольору 
напис "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі до-
сягнення молоді у розбудові України". Всередині обкладинки у місці її згину 
закріплено муарову синьо-жовту стрічку (співвідношення кольорів - 1:1) для 
вкладки. 

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має 
форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в один згин 
по лінії короткої сторони. 

На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься зображення мало-
го Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору. У 
центрі сторінки синьою фарбою надруковано слова "Диплом лауреата Премії 
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 
України". 

На другій сторінці у центрі - кольорове зображення фасаду Будинку Уря-
ду України на фоні Державного Прапора України. 

На третій сторінці синьою фарбою надруковано: "Лауреату Премії 
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 
України 
______________________________".                                                                      
  (прізвище, ім'я та по батькові) 
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{Абзац сьомий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 537 від 
19.07.2017} 

Нижче зазначаються дата і номер розпорядження Кабінету Міністрів 
України про присудження Премії. Диплом підписується Прем'єр-міністром 
України. У лівому нижньому куті друкарським способом зазначається номер 
диплома. 

 
 
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 21 листопада 2007 р. № 1333  
 

ОПИС  
нагрудного знака лауреата Премії Кабінету Міністрів 

України за особливі досягнення молоді у розбудові 
України 

 
Нагрудний знак лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України має форму правильного кола діамет-
ром 30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю. 

На лицьовій стороні нагрудного знака міститься силуетне зображення 
фасаду Будинку Уряду України, яке композиційно розміщене в центрі кола, 
що утворене розташованим у верхній частині написом "Премія Кабінету Мі-
ністрів України" і зображеною у нижній частині лавровою гілкою. 

На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис: "За особливі до-
сягнення молоді у розбудові України". 

Усі зображення і написи опуклі. 
Нагрудний знак за допомогою кільця з вушком з'єднується з фігурною 

колодкою прямокутної витягнутої по горизонталі форми, що покрита муаро-
вою синьо-жовтою стрічкою (співвідношення кольорів - 1:1). 

Нагрудний знак виготовляється з латуні та покривається позолотою і 
прикріплюється до одягу за допомогою горизонтальної шпильки на зворот-
ному боці колодки. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 21 листопада 2007 р. № 1333 

 
ПЕРЕЛІК  

постанов Кабінету Міністрів України,  
що втратили чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. 
№ 951 "Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення мо-
лоді у розбудові України" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 
1005), крім абзацу першого пункту 1. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. 
№1592 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 
 червня 2000 р. № 951" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2019). 

3. Пункт 29 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. 
№ 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546). 

4. Пункт 65 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. 
№1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981). 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. 
№ 364 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 
червня 2000 р. № 951" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 736). 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. 
№ 987 "Про внесення зміни до пункту 3 Положення про Премію Кабінету 
Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави" (Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 31, ст. 2075). 

7. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. 
№ 305 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 16, ст. 845). 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. 
№ 1207 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 
червня 2000 р. № 951" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 51, ст. 3195), 
крім пункту 1 змін, що вносяться до зазначеної постанови, в частині уточ-
нення назви Премії. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету 
Міністрів України  
від 23 березня 2016 р. № 261 

ПОРЯДОК  
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 
 

Загальна частина 
1. Цей Порядок визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на 

третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою 
здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно 
(далі - здобувачі). 

2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійс-
нюється: 

в аспірантурі (ад’юнктурі) вищого навчального закладу (наукової устано-
ви) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання; 

поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-
технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у 
відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі). 

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється: 
в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) за очною 

(денною) формою навчання; 
шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту. 
3. Підготовка осіб в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюєть-

ся: 
за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням); 
за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зо-

крема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова уста-
нова) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підго-
товка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук). 

4. Для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-
науковому) рівні вищої освіти вищі навчальні заклади (наукові установи) зо-
бов’язані отримати відповідну ліцензію. 

На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук вищими нав-
чальними закладами (науковими установами) здійснюється без отримання 
ліцензії. 

У разі підготовки докторів філософії за освітньо-науковою програмою, 
узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою, вико-
нання навчального плану здійснюється вищим навчальним закладом, а забез-
печення проведення наукових досліджень згідно з індивідуальним планом 
наукової роботи здійснюється науковою установою або вищим навчальним 
закладом разом з науковою установою. У такому разі під час ліцензування 
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освітньої діяльності вищого навчального закладу (наукової установи) на 
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціаль-
ністю та під час акредитації відповідної освітньо-наукової програми врахо-
вуються показники спільного наукового потенціалу вищого навчального за-
кладу і відповідної наукової установи (зокрема показники кадрового, ма-
теріально-технічного та інформаційного забезпечення). 

5. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспіранту-
ри (ад’юнктури) і докторантури вищих навчальних закладів (наукових уста-
нов) здійснюють їх вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради (далі - 
вчені ради). 

У вищих навчальних закладах (наукових установах) для координації 
діяльності структурних підрозділів, які здійснюють підготовку здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, може створюватися 
відділ аспірантури (ад’юнктури) і докторантури. 

Для врегулювання відносин між аспірантом (ад’юнктом) або докторантом 
та вищим навчальним закладом (науковою установою) укладається договір. 

6. Вступ до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури здійснюється на 
конкурсній основі відповідно до цього Порядку, Умов прийому на навчання 
до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та правил прийому до 
відповідного вищого навчального закладу (наукової установи). 

Правила прийому до вищого навчального закладу, зокрема щодо прийому 
до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури, затверджує вчена рада вищого 
навчального закладу на основі Умов прийому на навчання до вищих нав-
чальних закладів та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-
сайті вищого навчального закладу. 

Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних за-
кладів вчена рада наукової установи, яка здійснює підготовку докторів філо-
софії (згідно з отриманою ліцензією на провадження відповідної освітньої 
діяльності) та/або докторів наук, затверджує Правила прийому до наукової 
установи, якими регулюється вступ на відповідні рівні вищої освіти, та в 
установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті наукової устано-
ви. 

7. Правила прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) 
діють протягом відповідного навчального року і визначають, зокрема: 

порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури 
(ад’юнктури) та докторантури вищого навчального закладу (наукової устано-
ви); 

зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору 
вступників до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури за кожною 
спеціальністю або відповідною галуззю знань. 

8. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 
(ад’юнктурі) становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторан-
турі - два роки. 

9. Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі передбачає ви-
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конання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого 
навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та прове-
дення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-
наукової програми аспірантури (ад’юнктури) та наукової програми докторан-
тури є підготовка та публікація наукових статей. 

10. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти проводять наукові дослідження 
згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються 
зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк 
захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) та 
докторантурі. 

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його 
науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою 
вищого навчального закладу (наукової установи) або вченою радою 
відповідного структурного підрозділу протягом двох місяців з дня за-
рахування здобувача до вищого навчального закладу (наукової установи). 

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здо-
бувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності 
запланованої наукової роботи. 

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи 
без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою 
для ухвалення вченою радою вищого навчального закладу (наукової устано-
ви) рішення про відрахування аспіранта (ад’юнкта) або докторанта. 

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі 
за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї до-
строково, має право на повторний вступ до аспірантури (ад’юнктури) чи док-
торантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, 
витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України по-
рядку. 

11. Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі завершується 
захистом наукових досягнень аспіранта (ад’юнкта) або докторанта у 
спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої 
вченої ради. 

12. Аспірант (ад’юнкт) або докторант, який захистився до закінчення 
строку підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) або докторантурі, має право за 
власним вибором: 

отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у 
бюджеті вищого навчального закладу (наукової установи) на відповідний ка-
лендарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури 
(ад’юнктури) або докторантури; 

отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, 
що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі 
(ад’юнктурі) або докторантурі. 

Якщо аспірант (ад’юнкт) захистив дисертацію на другому чи третьому 
році підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) та був обраний за конкурсом на 
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відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) працівника в такому 
вищому навчальному закладі (науковій установі), то загальна сума залишку 
стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати. 

13. Державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові 
навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчан-
ня), військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів відповідно до 
закону мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги до підго-
товки та реалізації прав і обов’язків здобувачів в аспірантурі (ад’юнктурі) та 
докторантурі. Такі особливі вимоги погоджуються з МОН. 

Права та обов’язки аспірантів (ад’юнктів) і докторантів 
14. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти користуються правами здобувачів 

вищої освіти, визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою на-
лежного проведення наукових досліджень аспіранти (ад’юнкти) і докторанти 
також мають право на: 

вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у ви-
щих навчальних закладах (наукових установах), бібліотеках і державних ар-
хівах України; 

отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 
власного дослідження від наукового керівника (консультанта), для аспірантів 
(ад’юнктів) - на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі 
призначення вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) 
двох керівників; 

безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, за-
безпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи; 

академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний 
вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183); 

академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю 
та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 
відповідно до законодавства. 

15. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти зобов’язані виконувати всі 
обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу 
освіту”. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень 
аспіранти (ад’юнкти) і докторанти також зобов’язані: 

дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки до-
слідників у відповідній галузі (професії), встановлених вищим навчальним 
закладом (науковою установою); 

виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звіту-
вати про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії чи ін-
шого підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи), який 
уповноважений для цього його вченою радою; 

захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисер-
тації (для аспірантів і ад’юнктів) та у вигляді дисертації, або опублікованої 
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монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних 
рецензованих фахових виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій 
вченій раді. 

16. Покладення вищим навчальним закладом (науковою установою) на 
аспіранта (ад’юнкта) чи докторанта обов’язків, не пов’язаних з виконанням 
відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації 
(монографії, статей), забороняється. 

17. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти мають право брати участь у кон-
курсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, 
заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських 
діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів 
України, державними чи недержавними органами, підприємствами, устано-
вами чи організаціями. 

Порядок та умови вступу до аспірантури (ад’юнктури) 
18. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура 
(ад’юнктура). 

19. До аспірантури (ад’юнктури) на конкурсній основі приймаються осо-
би, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань до-
пускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи 
згідно з правилами прийому до вищого навчального закладу (наукової уста-
нови). Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження 
вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) виключно у зв’язку з не-
поданням в установлений строк документів, визначених правилами прийому. 

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури (ад’юнктури), 
повинен включати: 

заяву вступника; 
копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціаль-

ності (кваліфікації). 
Для вступу до аспірантури (ад’юнктури) за спеціальностями медичного 

або ветеринарного спрямування вступник подає диплом магістра із зазначен-
ням відповідної спеціальності медичного або ветеринарного спрямування. 

У правилах прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) 
може бути визначено додатковий перелік документів, обов’язкових для до-
пуску до вступних випробувань. 

Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, що ви-
даний іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних ви-
пробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника 
здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та 
прийняття вченою радою відповідного вищого навчального закладу (наукової 
установи) рішення про визнання його диплома. 

Прийом на навчання до аспірантури вищих духовних навчальних за-
кладів здійснюється з урахуванням положень їх статутів (положень про них), 
зареєстрованих у встановленому законодавством порядку. 
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20. Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) вищого навчаль-
ного закладу (наукової установи) складаються з: 

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 
магістра з відповідної спеціальності); 

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого нав-
чального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 За-
гальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвер-
див свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом 
тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або серти-
фікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення 
вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу 
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробуван-
ня з іноземної мови з найвищим балом; 

інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації до-
слідницьких пропозицій чи досягнень). 

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування ре-
зультатів конкурсу визначається в правилах прийому до вищого навчального 
закладу (наукової установи). 

Відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу (наукової 
установи) особам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі 
знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра 
(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. 

Результати вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) дійсні для 
вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) про-
тягом одного календарного року. 

21. Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) проводяться 
предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три - п’ять осіб, 
які призначаються керівником вищого навчального закладу (наукової уста-
нови). 

22. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та 
доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціаль-
ністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. 

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представ-
ники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено 
договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керів-
ництво дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або про спільне виконання 
освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів 
філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між ви-
щим навчальним закладом і науковою установою. 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 
особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють 
відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіко-
вано оцінити рівень знання відповідної мови вступником. 

23. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 
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(ад’юнктури) приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника 
за процедурою, визначеною правилами прийому до вищого навчального за-
кладу (наукової установи). 

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури 
(ад’юнктури) затверджується наказом керівника вищого навчального закладу 
(наукової установи), який оприлюднюється в установленому порядку. 

24. Аспіранту (ад’юнкту) одночасно з його зарахуванням відповідним 
наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи) призна-
чається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних 
працівників з науковим ступенем. 

Науковий керівник аспіранта (ад’юнкта) здійснює наукове керівництво 
роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології нау-
кових досліджень аспіранта (ад’юнкта), контролює виконання індивідуально-
го плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта 
(ад’юнкта) і відповідає перед вченою радою вищого навчального закладу 
(наукової установи) за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового 
керівника. 

Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне 
наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобу-
вачів наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь 
доктора наук. 

Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснюва-
ти одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не 
більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії. 

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного 
аспіранта (ад’юнкта) науковому керівникові відводиться щороку 50 акаде-
мічних годин навчального навантаження. Вчена рада вищого навчального за-
кладу (наукової установи) з урахуванням потреб аспіранта (ад’юнкта) та 
ефективності роботи наукового керівника з підготовки докторів філософії 
може відвести більшу кількість годин навчального навантаження керівникові 
з їх оплатою за рахунок коштів спеціального фонду вищого навчального за-
кладу (наукової установи). 

Рішенням вченої ради аспіранту (ад’юнкту) може бути призначено два 
наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального наванта-
ження та обов’язків між ними. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 
аспірантурі (ад’юнктурі) 

25. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 
аспірантурі (ад’юнктурі) здійснюється за освітньо-науковою програмою та 
навчальним планом, що затверджуються вченою радою вищого навчального 
закладу (наукової установи) для кожної спеціальності. 

Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) 
зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здо-
бути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для 



 130 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі про-
фесійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методо-
логією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове 
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або 
практичне значення, та захистити дисертацію. 

26. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури 
(ад’юнктури) складаються з освітньої та наукової складових. 

Навчальний план аспірантури (ад’юнктури) повинен містити інформацію 
про перелік та обсяг навчальних дисциплін (30-60 кредитів Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС), послідовність 
їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік нав-
чального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. 

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури (ад’юнктури) 
є основою для формування аспірантом (ад’юнктом) індивідуального нав-
чального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються 
з науковим керівником та затверджуються вченою радою вищого навчально-
го закладу (наукової установи) протягом двох місяців з дня зарахування осо-
би до аспірантури (ад’юнктури). 

Індивідуальний навчальний план аспіранта (ад’юнкта) повинен містити 
перелік дисциплін за вибором аспіранта (ад’юнкта) в обсязі, що становить не 
менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіран-
ти (ад’юнкти) мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонують-
ся для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного 
дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та керівником 
відповідного факультету чи підрозділу. 

Засвоєння аспірантами (ад’юнктами) навчальних дисциплін може відбу-
ватися на базі вищого навчального закладу (наукової установи), до якого за-
рахований аспірант (ад’юнкт), а також в рамках реалізації права на акаде-
мічну мобільність - на базі інших вищих навчальних закладів (наукових 
установ). 

Аспірант (ад’юнкт) має право змінювати свій індивідуальний навчальний 
план за погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затвер-
джується вченою радою. 

Усі аспіранти (ад’юнкти) незалежно від форми навчання зобов’язані 
відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумко-
вого контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта 
(ад’юнкта) та освітньо-науковою програмою аспірантури (ад’юнктури) 
вищого навчального закладу (наукової установи). 

27. Освітньо-наукова програма аспірантури (ад’юнктури) вищого нав-
чального закладу (наукової установи) має включати не менше чотирьох скла-
дових, що передбачають набуття аспірантом (ад’юнктом) таких компетент-
ностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій: 

здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за 
якою (якими) аспірант (ад’юнкт) проводить дослідження, зокрема засвоєння 
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основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 
розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, ово-
лодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний 
обсяг такої освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС); 

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 
спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної 
етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітнь-
ої складової становить чотири - шість кредитів ЄКТС); 

набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової 
презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, 
застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, ор-
ганізації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами 
та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, 
реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої 
складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС); 

здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обго-
ворення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською 
або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій 
формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з 
відповідної спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової 
становить шість - вісім кредитів ЄКТС). 

Аспірант (ад’юнкт), який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, 
зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International 
English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English 
Language Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мов-
ної освіти, має право: 

на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою 
програмою аспірантури (ад’юнктури), як таких, що виконані у повному обся-
зі; 

на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для 
набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за 
погодженням з науковим керівником). 

28. Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) має пра-
во прийняти рішення про визнання набутих аспірантом (ад’юнктом) в інших 
вищих навчальних закладах (наукових установах) компетентностей з однієї 
чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове 
здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою аспірантури 
(ад’юнктури). 

29. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 
власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових 
керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгор-
нутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового зав-
дання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого 



 132 

становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та 
оприлюднені у відповідних публікаціях. 

Наукова складова освітньо-наукової програми оформляється у вигляді 
індивідуального плану наукової роботи аспіранта (ад’юнкта) і є невід’ємною 
частиною навчального плану аспірантури (ад’юнктури). 

30. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утворе-
ною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту науко-
вих досягнень у формі дисертації. 

Стан готовності дисертації аспіранта (ад’юнкта) до захисту визначається 
науковим керівником (або консенсусним рішенням двох керівників). 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспіран-
том (ад’юнктом) його індивідуального навчального плану. 

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії захищають дисертації, 
як правило, у постійно діючій спеціалізованій вченій раді з відповідної 
спеціальності, яка функціонує у вищому навчальному закладі (науковій уста-
нові), де здійснювалася підготовка аспіранта (ад’юнкта). Вчена рада вищого 
навчального закладу (наукової установи) має право подати до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти документи для акредитації 
спеціалізованої вченої ради, утвореної для проведення разового захисту, або 
звернутися з відповідним клопотанням до іншого вищого навчального закла-
ду (наукової установи), де функціонує постійно діюча спеціалізована вчена 
рада з відповідної спеціальності. 

31. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 
державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі (ад’юнктурі) 
за очною (денною, вечірньою) формою навчання. 

32. Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) за спеціальностями 
розподіляється на конкурсній основі між вищими навчальними закладами та 
науковими установами. До участі в конкурсі на розміщення державного за-
мовлення допускаються лише вищі навчальні заклади та наукові установи, 
які на момент проведення конкурсу мають ліцензію на провадження освітнь-
ої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 
відповідною спеціальністю. 

33. Кількість аспірантів (ад’юнктів), підготовка яких здійснюється поза 
державним замовленням, та вартість такої підготовки визначаються вченою 
радою вищого навчального закладу (наукової установи) з урахуванням ліцен-
зійного обсягу, зазначеного в ліцензії вищого навчального закладу (наукової 
установи), за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-
науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого 
наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів (ад’юнктів) 
за відповідною спеціальністю. 
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Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії  
поза аспірантурою (ад’юнктурою) 

34. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або нау-
ково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобу-
вати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою 
(ад’юнктурою) у відповідному вищому навчальному закладі (науковій уста-
нові) без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій 
відпустці. 

Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до вищого навчально-
го закладу (наукової установи), що має ліцензію на провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 
відповідною спеціальністю. 

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою 
(ад’юнктурою) передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-
наукової програми та навчального плану аспірантури (ад’юнктури) зазначе-
ного вищого навчального закладу (наукової установи) згідно із затверджени-
ми в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та 
індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний за-
хист дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Правила та процедури прикріплення до вищого навчального закладу (на-
укової установи) визначаються вченою радою вищого навчального закладу 
(наукової установи). 

35. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, 
які прикріплені до вищого навчального закладу (наукової установи) для ре-
алізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза 
аспірантурою (ад’юнктурою), а також їх наукове керівництво здійснюється за 
кошти відповідного вищого навчального закладу (наукової установи). 

Особи, прикріплені до вищого навчального закладу (наукової установи) з 
метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою 
(ад’юнктурою), мають всі права і обов’язки, визначені у пунктах 14-17 цього 
Порядку. 

36. У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту 
ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою) у відповідному 
вищому навчальному закладі (науковій установі) та має право: 

продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії по-
за аспірантурою у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого 
особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника 
(за умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закла-
дом (науковою установою); 

вступити до аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу (нау-
кової установи) для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, 
вечірньою) або заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй 
відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою. 
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Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі 
37. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформ-

лення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобут-
тя ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури вищого 
навчального закладу (наукової установи). 

Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний за-
хистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або 
опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, 
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 
перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій раді. 

Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності нау-
кових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень сто-
совно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або 
кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої 
теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світо-
ве значення, є достовірними та пройшли широку апробацію. 

Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання нау-
кових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх публічного 
захисту для здобуття ступеня доктора наук. 

38. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого нав-
чального закладу (наукової установи), що затверджується наказом керівника 
вищого навчального закладу (наукової установи), за умови наявності трьох 
штатних працівників - докторів наук з відповідної або суміжної спеціаль-
ності. Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється держав-
ним замовником під час проведення конкурсу на розміщення державного за-
мовлення. 

39. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється 
з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціаль-
ністю відповідно до встановлених вимог. 

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філо-
софії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокре-
ма публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в науко-
метричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які 
здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують 
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової до-
повіді за сукупністю статей. 

40. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до 
вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному 
підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи) розгорнуту про-
позицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про 
обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених до-
сліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх 
вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді 
і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника 
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до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради вищого навчаль-
ного закладу (наукової установи). 

Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докто-
рантури визначається в правилах прийому до вищого навчального закладу 
(наукової установи). Перелік повинен включати, зокрема: 

письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену док-
тором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівни-
ком відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою 
бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури; 

копію диплома доктора філософії або кандидата наук. 
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іно-

земним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з інши-
ми вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради вищого навчально-
го закладу (наукової установи) щодо зарахування такого вступника в докто-
рантуру вчена рада відповідного вищого навчального закладу (наукової уста-
нови) одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмо-
ви вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) надає вступ-
нику обґрунтоване пояснення причин такої відмови. 

41. Прийом до докторантури вищого духовного навчального закладу 
здійснюється з урахуванням положень його статуту (положення про нього), 
зареєстрованого в установленому законодавством порядку. 

42. Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) в 
місячний строк розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо кож-
ного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та 
відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призна-
чає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-
педагогічних або наукових працівників відповідного вищого навчального за-
кладу (наукової установи) із ступенем доктора наук з відповідної спеціаль-
ності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника 
вищого навчального закладу (наукової установи). 

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 акаде-
мічних годин навантаження на одного докторанта. Науковий консультант 
може здійснювати підготовку лише одного докторанта. 

43. Державне замовлення на підготовку здобувача вищої освіти ступеня 
доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурс-
ній основі між вищими навчальними закладами та науковими установами, у 
яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей. 

Інформація про розподіл державного замовлення оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті МОН та веб-сайтах вищих навчальних закладів (науко-
вих установ), що отримали державне замовлення на підготовку здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора наук. 

Атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою 
вченою радою з відповідної спеціальності, яка функціонує у вищому нав-
чальному закладі (науковій установі), до якого зарахований докторант. Якщо 
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у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого зарахований 
докторант, не функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної спеціаль-
ності, атестацію докторанта може здійснювати постійно діюча спеціалізована 
вчена рада з відповідної спеціальності іншого вищого навчального закладу 
(наукової установи) за клопотанням вищого навчального закладу (наукової 
установи), що здійснював підготовку здобувача вищої освіти ступеня доктора 
наук, або за заявою докторанта. 

 
 
 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 23 березня 2016 р. № 261 

 
ПЕРЕЛІК  

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. 

№ 309 “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і 
наукових кадрів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. 
№ 960 “Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 1999 р. № 309” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 
1012). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. 
№ 1124 “Про внесення змін до пунктів 71 і 72 Положення про підготовку на-
уково-педагогічних і наукових кадрів” (Офіційний вісник України, 2004 р., 
№ 35, ст. 2338). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. 
№ 254 “Про внесення змін до Положення про підготовку науково-
педагогічних і наукових кадрів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 17, 
ст. 780). 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. 
№ 642 “Про внесення змін до Положення про підготовку науково-
педагогічних і наукових кадрів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, 
ст. 1959). 

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. 
№ 955 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 70, ст. 2649). 

7. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. 
№ 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2283). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 22 серпня 2018 р. № 652 
 

ПОРЯДОК  
проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності 
 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної атестації за-
кладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-
технічної) діяльності (далі - державна атестація) з метою визначення ефекти-
вності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань (далі - 
науковий напрям) та визначення з урахуванням результатів державної атес-
тації інструментів заохочення закладів вищої освіти, які пройшли державну 
атестацію. 

Особливості проведення державної атестації вищих військових навчаль-
них закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) з 
урахуванням положень цього Порядку встановлюються нормативно-
правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує фо-
рмування та реалізує державну політику у відповідній сфері, іншого держав-
ного органу, до сфери управління якого належать такі заклади, погодженими 
з МОН. 

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у зна-
ченні, наведеному в Законах України “Про наукову і науково-технічну діяль-
ність” та “Про вищу освіту”. 

3. Державна атестація закладів вищої освіти здійснюється відповідно 
до Закону України“Про наукову і науково-технічну діяльність” і включає 
комплекс заходів щодо оцінювання ефективності діяльності закладів вищої 
освіти за науковими напрямами. 

4. Державна атестація з урахуванням завдань закладів вищої освіти про-
водиться за такими критеріями: 

1) забезпеченість науковими і науково-педагогічними кадрами (кіль-
кісний склад, рівень кваліфікації вчених); 

2) наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка використовується 
під час виконання наукових досліджень і науково-технічних (експеримен-
тальних) розробок (далі - дослідження і розробки); 

3) якість наукових і науково-технічних результатів на основі експертної 
оцінки з урахуванням рівня публікаційної активності, зокрема наукометрич-
них показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи; 

4) активність залучення коштів державного бюджету і коштів вітчизня-
них та іноземних замовників за науковими напрямами (динаміка обсягу 
фінансування наукових (науково-технічних) робіт із загального та спеціаль-
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ного фондів державного бюджету); 
5) відповідність наукової і науково-технічної діяльності пріоритетним 

напрямам розвитку науки і техніки. 
5. Державна атестація закладів вищої освіти проводиться: 
1) не менше одного разу на п’ять років, але не раніше ніж через один рік 

для реорганізованого закладу вищої освіти або не раніше ніж через три роки 
для новоутвореного закладу вищої освіти; 

2) для закладів вищої освіти державної, комунальної форми власності - в 
обов’язковому (крім коледжів) порядку; 

3) для коледжів державної, комунальної форми власності - на вимогу 
власника (засновника); 

4) для закладів вищої освіти приватної форми власності - за ініціативою 
закладу. 

6. Результатом державної атестації закладу вищої освіти є загальне 
оцінювання ефективності закладу вищої освіти за науковими напрямами за 
останні п’ять років на основі атестаційної оцінки та з урахуванням експерт-
ної оцінки, які характеризують: 

1) наукову новизну результатів, отриманих закладом вищої освіти за нау-
ковим напрямом; 

2) практичну цінність результатів, отриманих закладом вищої освіти за 
науковим напрямом, для економіки та інших сфер суспільного життя, 
зміцнення національної безпеки; 

3) інтегрованість наукової (науково-технічної) діяльності закладу вищої 
освіти у світовий науково-освітній простір; 

4) перспективність розвитку наукового напряму в закладі вищої освіти. 
7. Визначення атестаційної та експертної оцінок здійснюється на підставі 

методики оцінювання наукових напрямів закладів вищої освіти під час про-
ведення державної атестації (далі - методика), яка затверджується МОН з 
урахуванням рекомендацій Наукового комітету Національної ради з питань 
розвитку науки і технологій. 

8. Атестаційна оцінка як індивідуальна характеристика досягнень закладу 
вищої освіти за науковим напрямом обчислюється як сума значень показ-
ників (оцінених у балах у межах інтервальних діапазонів значень), сформо-
ваних за такими складовими: 

1) показники кадрового складу закладу вищої освіти за науковим напря-
мом; 

2) показники фінансування закладу вищої освіти за науковим напрямом 
(обсяги фінансування на науку за загальним фондом і спеціальним фондом); 

3) обсяг коштів, спрямованих/залучених закладом вищої освіти на прид-
бання обладнання за науковим напрямом; 

4) кількість статей закладу вищої освіти за науковим напрямом у науко-
вих виданнях (журналах), які індексуються у наукометричних базах даних  
“Scopus” та/або “Web of Science”, з використанням як додаткового показника 
для наукових напрямів значення коефіцієнтів впливовості зазначених жур-
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налів; 
5) кількість наукових видань (журналів), засновником (співзасновником) 

яких є заклад вищої освіти, за науковим напрямом, які індексуються у науко-
метричних базах даних “Scopus” та/або “Web of Science”; 

6) кількість працівників закладу вищої освіти (за основним місцем робо-
ти), які є членами редакційних колегій наукових видань (журналів), які ін-
дексуються у наукометричних базах даних “Scopus” та/або “Web of Science”. 

Атестаційна оцінка закладу вищої освіти за науковим напрямом визна-
чається за 100-бальною шкалою. 

Показники за зазначеними складовими входять до атестаційної оцінки з 
визначеними методикою коефіцієнтами; при цьому такі показники (за винят-
ком кількості наукових видань (журналів), індексованих у наукометричних 
базах даних “Scopus” та/або “Web of Science”, засновником (співзасновни-
ком) яких є заклад вищої освіти) наводяться з урахуванням показників, за-
значених у підпункті 1 пункту 8 цього Порядку. 

9. Експертна оцінка характеризує потенціал розвитку наукового напряму 
в закладі вищої освіти на основі оцінювання динаміки показників його нау-
кового, науково-освітнього, науково-технічного та інноваційного рівня, 
визнання наукових досягнень закладу вищої освіти за попередні п’ять років 
та перспектив розвитку наукового напряму на подальший п’ятирічний період 
з урахуванням, зокрема, їх відповідності визначеним в установленому поряд-
ку пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяль-
ності. 

10. За результатами проведення експертного оцінювання наукових досяг-
нень та перспектив розвитку закладу вищої освіти за науковим напрямом та 
на основі атестаційної оцінки здійснюється віднесення закладу вищої освіти 
за кожним науковим напрямом до кваліфікаційної групи. 

Встановлюються три кваліфікаційні групи: А, Б і В. 
До групи А за науковим напрямом відносяться заклади вищої освіти, до-

слідження і розробки яких виконуються на світовому рівні розвитку науки і 
технологій, мають важливе загальнодержавне та/або світове значення. 

До групи Б відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки 
яких виконуються на високому професійному рівні, мають важливе значення 
для окремих галузей економіки, інших сфер суспільного життя, зміцнення 
національної безпеки. 

До групи В відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки 
яких виконуються на задовільному професійному рівні та мають значення 
насамперед для забезпечення належного рівня освітнього процесу в закладах 
вищої освіти. 

За результатами атестації за науковим напрямом заклад вищої освіти мо-
же бути віднесено до однієї з кваліфікаційних груп або визнано таким, що не 
пройшов державну атестацію за науковим напрямом. 

Заклад вищої освіти вважається таким, що не пройшов державну атеста-
цію у разі непроходження ним державної атестації за жодним із наукових 
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напрямів. 
Закладу вищої освіти надається право проходити наступну державну ате-

стацію не раніше, ніж через один рік з дати затвердження МОН результатів 
попередньої державної атестації. 

11. Організація проведення державної атестації та керівництво системою 
державної атестації здійснюються МОН. Для проведення державної атестації 
при МОН утворюється комісія з питань проведення державної атестації за-
кладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-
технічної) діяльності (далі - атестаційна комісія) та експертні групи за науко-
вими напрямами (далі - експертні групи). 

Атестаційна комісія та експертні групи утворюються МОН з метою про-
ведення аналізу, експертного оцінювання наукової та науково-технічної 
діяльності закладів вищої освіти і підготовки узагальненого висновку щодо 
результатів державної атестації. 

12. Строк розгляду матеріалів закладів вищої освіти за науковим напря-
мом становить не більше ніж 45 календарних днів. 

13. Персональний склад та положення про атестаційну комісію та 
експертні групи затверджуються МОН з обов’язковим залученням представ-
ників закладів вищої освіти та центральних органів виконавчої влади, до 
сфери управління яких належать заклади вищої освіти, а також Національної 
академії наук, національних галузевих академій наук, Наукового комітету 
Національної ради з питань розвитку науки і технологій, представників гро-
мадських наукових організацій із всеукраїнським статусом. При цьому число 
представників закладів вищої освіти, підпорядкованих МОН, і працівників 
центрального апарату МОН не повинне перевищувати 50 відсотків загально-
го складу атестаційної комісії. 

Під час розгляду атестаційною комісією (експертною групою) питання 
державної атестації закладу вищої освіти, представник такого закладу, який 
входить до складу атестаційної комісії (експертної групи), не бере участі у 
розгляді зазначеного питання. 

14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ате-
стаційної комісії та експертних груп здійснюється МОН. 

15. МОН затверджує: 
1) форму відомостей про науковий напрям закладів вищої освіти; 
2) форму заявки щодо проведення державної атестації закладів вищої 

освіти за науковим  напрямом та інформаційних матеріалів для проведення 
державної атестації (далі - інформаційні матеріали); 

3) персональний склад атестаційної комісії, експертних груп та положен-
ня про них, яке визначає процедуру їх утворення, вимоги до їх членів; 

4) форму картки експертного оцінювання закладів вищої освіти за науко-
вим напрямом; 

5) результати державної атестації закладів вищої освіти за науковим 
напрямом. 

16. Результати державної атестації закладів вищої освіти оприлюднюють-
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ся на офіційному веб-сайті МОН. 
17. Державна атестація закладів вищої освіти здійснюється за такими 

етапами: 
1) подання закладами вищої освіти до МОН заявки щодо проведення 

державної атестації закладу вищої освіти за науковим напрямом та інфор-
маційних матеріалів; 

2) проведення експертного оцінювання закладів вищої освіти за науковим 
напрямом у строк, що не перевищує 25 календарних днів; 

3) подання атестаційній комісії експертними групами висновків і пропо-
зицій; 

4) протягом не більше ніж 10 календарних днів від дня подання висновків 
і пропозицій здійснення підготовки атестаційною комісією узагальненого 
висновку щодо результатів державної атестації закладів вищої освіти за нау-
ковими напрямами та подання їх МОН; 

5) протягом не більше ніж 20 календарних днів від дня подання висновків 
і пропозицій затвердження МОН результатів державної атестації закладів 
вищої освіти за науковими напрямами та оприлюднення їх на офіційному 
веб-сайті Міністерства; 

6) інформування МОН заявника про  результати державної атестації. 
18. Результати державної атестації закладів вищої освіти за науковим 

напрямом використовуються головними розпорядниками, до сфери управ-
ління яких належать заклади вищої освіти, що пройшли атестацію, під час: 

1) планування обсягу видатків державного бюджету для провадження на-
укової та  науково-технічної діяльності закладів вищої освіти; 

2) формування переліків наукових напрямів закладів вищої освіти, яким 
надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету, зо-
крема через механізм базового фінансування відповідно до Закону 
України “Про наукову і науково-технічну діяльність”; 

3) розгляду питання щодо реорганізації чи ліквідації закладів вищої 
освіти. 

19. Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук та 
національні галузеві академії наук, інші державні органи інформують у 
місячний строк МОН про використання у своїй діяльності результатів дер-
жавної атестації закладів вищої освіти, які належать до сфери їх управління 
(перебувають у їх віданні). 
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 Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 22 серпня 2018 р. № 652 

 
ПЕРЕЛІК  

наукових напрямів, за якими проводиться державна атестація 
закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової  

(науково-технічної) діяльності 
Науковий напрям Галузі знань, що враховуються у науковому 

напрямі 

Аграрні науки та ветеринарія аграрні науки та продовольство  
ветеринарна медицина 

Воєнні науки та національна безпека воєнні науки, національна безпека, безпека 
державного кордону  
цивільна безпека 

Гуманітарні науки та мистецтво богослов’я  
гуманітарні науки  
культура і мистецтво 

Суспільні науки журналістика  
міжнародні відносини  
освіта/педагогіка  
право  
соціальна робота  
соціальні та поведінкові науки  
сфера обслуговування  
публічне управління та адміністрування 

Біологія та охорона здоров’я біологія  
охорона здоров’я 

Математичні науки та природничі 
науки 

математика та статистика  
природничі науки 

Технічні науки інформаційні технології  
електроніка та телекомунікації  
архітектура та будівництво  
електрична інженерія  
механічна інженерія  
автоматизація та приладобудування  
транспорт  
хімічна та біоінженерія  
виробництво та технології 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

 
Н А К А З  

01.06.2006  № 422  
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
10 листопада 2006 р.  
за № 1197/13071  
  

Щодо Положення про організацію наукової,  
науково-технічної діяльності у вищих навчальних  

 закладах III та IV рівнів акредитації  
 

Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу  
освіту"  (2984-14), "Про  наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12), 
"Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2623-14) та з метою пі-
двищення рівня ефективності наукової, науково-технічної діяльності вищих 
навчальних закладів  
 
Н А К А З У Ю:  
 

1. Затвердити Положення про організацію наукової, науково-технічної 
діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації (додаєть-
ся).  

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступ-
ника Міністра освіти і науки України А.М. Гуржія.  
 
 Міністр освіти  і науки України                                            С.М. Ніколаєнко  
 
 ПОГОДЖЕНО:  
 Заступник Міністра  
 фінансів України                                                     С.О.Рибак  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства освіти  
і науки України  
01.06.2006  № 422  
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
10 листопада 2006 р.  
за № 1197/13071  
  
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про організацію наукової, науково-технічної  

діяльності у вищих навчальних закладах  
III та IV рівнів акредитації  

 

1. Загальні положення  
1.1. Це Положення регламентує  наукову, науково-технічну діяльність 

(далі – ННТД) вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,  що  є  у 
підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України (далі – ВНЗ).  

1.2. ННТД є невід’ємною  складовою діяльності ВНЗ, що забезпечує ін-
теграцію освіти і науки.  

1.3. При організації та проведенні ННТД ВНЗ керуються Конституцією 
(254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України,  Кабінету 
Міністрів України,  Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, 
власними статутами.  

2. Мета, основні завдання та принципи організації  
2.1. Основною метою ННТД ВНЗ є одержання і використання нових 

наукових знань з метою створення суспільно  корисних наукових результатів, 
забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей  економіки,  
наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;  розв’язання 
комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку; впроваджен-
ня та використання в Україні і  на  світовому  ринку  наукових  і   науково-
практичних результатів. 

2.2. Основними завданнями ВНЗ у галузі наукової, науково-технічної 
діяльності є: 

2.2.1. Розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, 
гуманітарних,  психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою 
їх подальшого використання для розвитку пріоритетних  напрямів  науки  і  
техніки, суспільного розвитку та  розбудови  економіки  країни.  Виконання  
прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і  ро-
звитку наукового  потенціалу, залучення  додаткових коштів для вирішення 
соціальних та інших завдань галузі. 

2.2.2. Дослідження  і  розробка теоретичних та методологічних основ 
формування і розвитку вищої освіти,  підсилення впливу науки на  вирішення  
завдань освіти і виховання,  збереження і зміцнення визначального характеру 
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науки в  розвитку  суспільства,  культури, економіки. 
2.2.3. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл. 
2.2.4. Здійснення  заходів щодо підтримки наукових досліджень моло-

дих учених та обдарованих студентів,  залучення їх до наукових шкіл. 
2.2.5. Забезпечення підготовки у ВНЗ кваліфікованих фахівців, науко-

вих  та  науково-педагогічних  кадрів  вищої  кваліфікації на основі новітніх 
досягнень науково-технічного прогресу. 

2.2.6. Ефективне  використання наукового і науково-технічного потен-
ціалу вищої школи  для вирішення пріоритетних завдань оновлення вироб-
ництва та проведення соціально-економічних перетворень. 

2.2.7. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного 
співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та 
галузевої науки з метою спільного  вирішення найважливіших науково-
технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання  
наукових  розробок  ВНЗ у промисловості. 

2.2.8. Розвиток   інноваційної   діяльності   для   створення наукоємної  
науково-технічної  продукції  та  конкурентоспроможних зразків нової тех-
ніки і матеріалів,  орієнтованих на ринок високих технологій. 

2.2.9. Сприяє захисту інтелектуальної власності та авторських прав до-
слідників як основи зміцнення і розвитку науки,  виходу  на світовий ринок 
високотехнологічної продукції. 

2.2.10. Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази 
ВНЗ та ефективне її використання. 

2.2.11. Організація інформаційної та  видавничої  діяльності, популяри-
зація  досягнень  науки  вищої  школи через засоби масової інформації, ме-
режу інтернет. 

2.2.12. Проведення  кон’юнктурних досліджень ринку наукових послуг, 
патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного за-
безпечення  та трансферу науково-технічної продукції відповідно до 
міжнародних стандартів. 

2.2.13. Розроблення  та  наповнення  змісту  стандартів вищої освіти з 
урахуванням досягнень світової науки і техніки.  

3. Науково-організаційні структури та керівництво  
3.1. Для організації та координації  ННТД у ВНЗ  згідно зі статутом 

можуть створюватись науково-дослідні частини, науково-дослідні  сектори, 
науково-дослідні  інститути, наукові відділи.  

3.2. До  складу зазначених структурних одиниць можуть входити нау-
кові підрозділи факультетів і кафедр, навчально-науково-виробничі  центри,  
проектні  та конструкторські бюро, проблемні лабораторії, наукові та науко-
во-технічні відділи, підрозділи з організації, координації та забезпечення 
ННТД та інші структурні підрозділи, спрямовані на здійснення ННТД; нау-
ково-дослідні інститути (для закладів IV рівня акредитації).  

3.3. Структурні наукові  підрозділи  ВНЗ  діють  на  основі статуту  
ВНЗ,  створюються  наказом  ректора   і   знаходяться   в підпорядкуванні 
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проректора з наукової роботи.  
3.4. Структурні наукові   підрозділи  ВНЗ  здійснюють  свою діяльність 

відповідно до затверджених ректором положень  про  них, які регламентують 
права і обов’язки керівників цих підрозділів.  

3.5. Виконання програм та проектів фундаментальних  і прикладних 
досліджень,  прикладних  розробок у  ВНЗ  здійснюються колективами (те-
матичними групами,  творчими колективами тощо),  до складу яких входять 
наукові та  науково-педагогічні  працівники, докторанти  і аспіранти,  сту-
денти,  допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших 
організацій.  

3.6. Організацію  та  безпосереднє   керівництво   виконанням програми  
або  проекту  досліджень  і  розробок здійснюють наукові керівники.  У разі 
потреби можуть призначатись також відповідальні виконавці програм і   про-
ектів,   наукові  консультанти,  інші відповідальні особи.  

3.7. Організацію ННТД у ВНЗ та її  безпосереднє  керівництво, пла-
нування,  поточне  управління  здійснює  проректор з  наукової роботи в 
межах делегованих ректором повноважень. 

Функції управління та організації наукової діяльності проректор з нау-
кової роботи здійснює через створені у ВНЗ  наукові підрозділи  та  дорадчі  
наукові структури (науково-технічні ради, наукові  секції  за  пріоритетними  
напрямами,  експертні  комісії тощо).  

3.8. ВНЗ,  діяльність  яких має важливе значення для розвитку науки, 
економіки і виробництва, можуть бути включені до Державного реєстру нау-
кових установ, яким надається підтримка держави.  

4. Фінансування  
4.1. Для здійснення ННТД запроваджується принцип багатоканального 

фінансування,  у  тому  числі  з   використанням можливостей,  які  надає  
входження України в міжнародний науковий простір.  

4.2. Джерелами фінансування ННТД у  ВНЗ  є  кошти  державного 
бюджету  та  кошти,  одержані  на  виконання  науково-дослідних  і дослідно-
конструкторських  робіт, надання освітніх і наукових послуг  на  замовлення  
юридичних  та фізичних осіб,  інші джерела відповідно до чинного законо-
давства.  

4.3. Наукові дослідження і розробки ВНЗ,  що  проводяться  за рахунок  
коштів  державного  бюджету,  фінансуються  Міністерством освіти і науки 
України за відповідною бюджетною програмою.  

5. Планування, організація і облік  
5.1. Управління  науковою і науково-технічною діяльністю здійснює   

Міністерство  освіти і  науки  України  в  межах  його повноважень.  Поточне  
та  перспективне  планування  наукової та науково-технічної діяльності 
здійснює ВНЗ.  

5.2. Планування наукових  досліджень  і  розробок у  ВНЗ здійснюється  
відповідно  до  основних  науково-технічних напрямів даного  ВНЗ. Основою 
планування науково-дослідної діяльності має бути тематичний план науково-
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дослідних робіт.  
5.3. ВНЗ  самостійно здійснює поточне та   перспективне планування 

ННТД відповідно до затвердженого ректором і узгодженого з Міністерством 
освіти і науки України тематичного плану. 

Фундаментальні дослідження, прикладні розробки, розробки, що спри-
яють розвитку інноваційної діяльності ВНЗ та  фінансуються  за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету, включаються до тематичного 
плану на підставі проходження конкурсного відбору.  

5.4. Фінансово-господарська діяльність у сфері ННТД здійснюється на 
підставі затверджених Міністерством освіти і науки України кошторисів ВНЗ 
за відповідними бюджетними програмами.  

5.5. Кошторис є  основним  плановим документом бюджетної установи,  
який  надає  повноваження  щодо  отримання надходжень і здійснення видат-
ків, визначає обсяг  і  спрямування  коштів  для виконання  бюджетною  
установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний 
період відповідно до бюджетних призначень.  

5.6. Планування витрат на проведення  науково-дослідних  та науково-
конструкторських робіт (далі – НДДКР) здійснюється ВНЗ самостійно на ос-
нові розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції  кошторис-
ної вартості в цілому за темою,  з виділенням вартості робіт (послуг),  які  
підлягають  виконанню  у  поточному бюджетному році.  

5.7. Документальне оформлення операцій, пов’язаних з виконанням 
НДДКР або наданням платних  послуг  у  сфері  наукової, науково-технічної 
діяльності, забезпечення їх обліку та складання звітності здійснюється  
відповідно до вимог  Бюджетного  кодексу України (2542-14),  Порядку скла-
дання, розгляду, затвердження та основних  вимог  до  виконання   кошто-
рисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2002 N 228 (228-2002-п) (із змінами),  та  інших  норматив-
но-правових актів.  

5.8. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, що викону-
ються за рахунок коштів державного бюджету, підлягають обов’язковій 
реєстрації в Українському інституті науково-технічної і  економічної інфор-
мації  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 31.03.92 N 
162 (162-92-п) "Про державну реєстрацію науково-дослідних,  дослідно-
конструкторських робіт і дисертацій". 

5.9. За підсумками виконаних наукових досліджень ВНЗ складають  ві-
дповідні  звіти,  видають збірки наукових праць, доповідей  і  тез  доповідей  
на  наукових конференціях,  анотацій завершених НДДКР.  

6. Виконавці науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт  
6.1. Суб’єктами наукової, науково-технічної діяльності у ВНЗ є штатні 

наукові та науково-педагогічні працівники, науково-технічні   працівники,  
докторанти, аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, керівний склад  нав-
чального закладу, працівники, що здійснюють організацію та координацію 
досліджень і розробок, підготовку фахівців вищої кваліфікації.  
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6.2. До виконання наукових,  науково-технічних  робіт  у  ВНЗ можуть   
залучатися фахівці  наукових  установ,  підприємств  та організацій Націо-
нальної та галузевих академій наук, інші фахівці, що мають відповідну 
кваліфікацію.  

6.3. Науково-педагогічні, наукові працівники   виконують дослідження 
та розробки  відповідно  до  національних,  державних, галузевих   та   інших   
програм і проектів, тематичних та координаційних планів,  договорів,  зав-
дань (технічних завдань), індивідуальних планів, несуть  відповідальність за  
якість і своєчасність  їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну 
та економічну корисність наукових і науково-практичних результатів. 

6.4. Складовою науково-технічного потенціалу ВНЗ є  науковий доро-
бок студентів,  який  відповідно  до  чинного  законодавства передбачає: нау-
ково-дослідну  роботу,  що включена в графік навчального процесу (курсові, 
дипломні роботи, практичні лабораторні заняття, виробнича практика з еле-
ментами дослідницького характеру), та роботу, що індивідуально виконуєть-
ся поза графіком навчального процесу.  

7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво  
7.1. ВНЗ здійснюють науково-технічне співробітництво з навчальними 

закладами, організаціями, фірмами та фондами зарубіжних країн, інші види 
наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства України.  

7.2. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ВНЗ 
спрямовано на: 

- залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів, укла-
дання та виконання угод про співробітництво із закордонними університета-
ми, фірмами, фондами та іншими організаціями на проведення досліджень і 
розробок; 

- залучення  коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і 
грантів для фінансування ННТД у ВНЗ України; 

- одержання конкурентоспроможних на світовому ринку науково-
прикладних результатів, розробку високоефективної науково-технічної продукції; 

- трансфер на світовий  ринок наукової та науково-технічної продукції, 
здійснення маркетингу, участь у міжнародних виставках та ярмарках; 

- забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними 
працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами нау-
кового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими світовими до-
сягненнями техніки і технологій, приладами та науковим обладнанням; 

- публікацію за кордоном у провідних наукових та науково-технічних 
виданнях  наукових  результатів, які не є конфіденційною інформацією; 

- організацію та участь у міжнародних наукових та науково-
практичних конференціях, семінарах, симпозіумах; 

- висування провідних учених ВНЗ України на здобуття міжнародних 
премій. 

 
Перший заступник Міністра                                         А.М. Гуржій 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти  
і науки України  

                18 квітня 2017 року № 605 
  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  
з галузей знань і спеціальностей 

 
І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціально-
стей (далі - Конкурс), завдання Конкурсу, вимоги до наукових робіт, подання 
та розгляд апеляцій, визначення та нагородження переможців, фінансування 
Конкурсу.  

2. Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку 
інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та 
творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до до-
слідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.  

3. У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають 
вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) у ви-
щих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпо-
рядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються 
у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших 
країн. 

4. Засновником Конкурсу є Міністерство освіти і науки України (далі – 
МОН).  

5. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює державна 
наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі – ІМЗО). 

6. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього 
Положення здійснює Організаційний комітет. 

7. Конкурс оголошується наказом МОН, в якому, зокрема, зазначаються: 
склад Організаційного комітету, строки проведення Конкурсу. Перелік галу-
зей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс, вищі 
навчальні заклади, в яких буде проходити ІІ тур Конкурсу (далі - базові вищі 
навчальні заклади), затверджуються наказом МОН строком на три роки. 

8. Якщо базові вищі навчальні заклади проводили Конкурс з порушен-
ням вимог цього Положення, Організаційний комітет може змінити такі ба-
зові вищі навчальні заклади до закінчення трирічного строку проведення. 

9. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 
даних». 
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ІІ. Завдання Конкурсу 
Основними завданнями Конкурсу є: 
виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх 

здібностей; 
стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 
популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; 
залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних 

працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю; 
формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, 

турнірах. 
ІІІ. Вимоги до наукових робіт 

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи сту-
дентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи по-
винні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України 
та органів державної влади, інших конкурсів.  

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у 
них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівни-
ка. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних 
закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних за-
кладів. 

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, по-
даних на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них 
не більше 25 %  наукового матеріалу з попередньої роботи.  

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:   
текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, 

кегль 14, аркуш  формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і 
нижнє – по 20 мм;  

наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються 
тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список вико-
ристаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдан-
ня, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; 

наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інфор-
мації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими 
особами; 

загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 
урахування додатків та переліку літературних джерел;  

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпо-
новані на аркуші формату А3 або А4. 

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних 
носіях.  

5. Наукові роботи виконуються українською мовою.  
За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс 

з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий 
Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.  



 151 

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях 
патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та науко-
вого керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються 
шифром (шифр - не більше двох слів). 

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) 
та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).  

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього 
розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних 
комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду. 

 
ІV. Проведення Конкурсу 

1. Конкурс проводиться у два тури: 
І тур - у вищих навчальних закладах; 
ІІ тур - у базових вищих навчальних закладах. 
ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:  
перший етап - рецензування робіт; 
другий етап – проведення підсумкової науково-практичної конференції.  
2. Для організації та проведення І туру Конкурсу у вищому навчальному 

закладі за наказом керівника створюється конкурсна комісія, на розгляд якої 
студенти подають свої наукові роботи. 

3. Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше 
трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації) та 
надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у строк, визначений нака-
зом МОН.  

Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових 
вищих навчальних закладів. 

4. Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу у базовому вищому 
навчальному закладі створюється галузева конкурсна комісія, персональний 
склад якої затверджується наказом керівника базового вищого навчального 
закладу. 

До складу галузевої конкурсної комісії входять наукові, науково-
педагогічні працівники базового вищого навчального закладу, представники 
інших вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств, громадсь-
ких організацій тощо (за згодою). Кількість представників базового вищого 
навчального закладу у складі галузевої конкурсної комісії не може переви-
щувати 50 % від затвердженого її складу. 

Головою галузевої конкурсної комісії призначається керівник, заступник 
керівника базового вищого навчального закладу. 

 
5. Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія 

розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування (додаток 2). 
Одна робота рецензується двома рецензентами. 

Наукові роботи не подаються на рецензування до вищих навчальних за-
кладів, у яких навчаються їх автори. 
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6. За результатами рецензування формується рейтинговий список науко-
вих робіт (далі - рейтинговий список), який оприлюднюється.  

7. Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки 
академічного плагіату, галузева конкурсна комісія окремо розглядає це пи-
тання і своїм рішенням: 

підтверджує факт академічного плагіату та знімає відповідну наукову 
роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної комісії відповід-
ного вищого навчального закладу про цей факт; 

не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідну науко-
ву роботу до подальшої участі у Конкурсі. 

8. Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 
2/3 її складу) на підставі рецензій  приймає рішення щодо визначення науко-
вих робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну кон-
ференцію. Рішення галузевої конкурсної комісії приймається більшістю від її 
затвердженого складу. За рівної кількості голосів членів галузевої конкурсної 
комісії голос голови є вирішальним.  

9. Авторам відповідних наукових робіт галузева конкурсна комісія 
надсилає запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) для участі у 
підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до 
дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.  

Якщо претендент на нагородження не має можливості приїхати для 
участі у підсумковій науково-практичній конференції, допускається його 
участь з використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконфе-
ренції. 

За рішенням галузевої конкурсної комісії підсумкова науково-практична 
конференція також може бути проведена у режимі відеоконференції. 

10. Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної 
конференції, списки запрошених для участі у конференції та їх наукові роб-
ти, рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс (без даних про рецен-
зента), рейтинговий список не пізніше ніж за два тижні до проведення під-
сумкової науково-практичної конференції висвітлюються на веб-сайті базо-
вого вищого навчального закладу. 

11. Галузеві конкурсні комісії ведуть реєстр студентських наукових 
робіт з метою виключення можливості повторного подання їх на Конкурс. 

12. Документація з проведення  ІІ туру Конкурсу зберігається у базових 
вищих навчальних закладах протягом трьох років. 

 
V.  Подання та розгляд апеляцій 

1. Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ туру Конкурсу у базо-
вому вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія, чисель-
ність і склад якої затверджуються наказом керівника базового вищого нав-
чального закладу.  

2. Членами апеляційної комісії призначаються представники МОН, базо-
вого вищого навчального закладу, інших вищих навчальних закладів та нау-
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кових установ (за згодою). Кількість представників базового вищого нав-
чального закладу в апеляційній комісії не повинна перевищувати 1/3 її скла-
ду. 

3. Учасники Конкурсу можуть протягом п’яти календарних днів після 
оприлюднення рейтингового списку подати заяву в письмовій формі апе-
ляційній комісії щодо необ’єктивної оцінки їх наукової роботи.  

4. Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження 
заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі засідання апеляційної 
комісії Конкурсу (додаток 3), та надає його заявнику.  

5. Забороняється втручання наукових керівників, батьків учасників та 
інших осіб у процедуру проведення Конкурсу та розгляду апеляцій. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

1. Після проведення підсумкової науково-практичної конференції галу-
зева конкурсна комісія підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та приймає 
рішення про визначення переможців Конкурсу, загальна кількість яких не 
може перевищувати 25 % від загальної кількості авторів наукових робіт, та 
нагородження їх дипломами: І ступеня – до 20 %, ІІ ступеня – до 30 %, ІІІ 
ступеня – до 50 %. 

Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-
практичній конференції, не може бути переможцем.  

2. Наукові роботи переможців Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті 
базового вищого навчального закладу. 

3. Галузеві конкурсні комісії надсилають до ІМЗО звіти про проведення 
ІІ туру Конкурсу, у тому числі наказ про затвердження конкурсної і апе-
ляційної комісій базового вищого навчального закладу, протокол засідання 
галузевої конкурсної комісії (додаток 4), статистичну довідку (додаток 5) та 
копії протоколів рішень апеляційної комісії (за наявності). 

У разі надходження до ІМЗО рішень зі списками переможців Конкурсу, 
загальна кількість яких перевищує 25 % за відповідною галуззю знань, 
спеціальністю (спеціалізацією), ІМЗО повертає ці рішення відповідним галу-
зевим конкурсним комісіям для приведення списку переможців у 
відповідність до пункту 1 цього розділу. При невиконанні вимог цього пунк-
ту Конкурс за відповідною галуззю знань, спеціальністю (спеціалізацією) 
вважається таким, що не відбувся. 

 
4. Дипломи переможців Конкурсу видають базові вищі навчальні закла-

ди та підписують голови відповідних галузевих конкурсних комісій. 
У разі втрати диплом не поновлюється. 
5. Наукові керівники студентських робіт, нагороджених дипломами І-ІІІ 

ступенів, відзначаються подяками галузевої конкурсної комісії. 
6. Галузеві конкурсні комісії для заохочення студентів можуть видавати 

їм сертифікати учасників Конкурсу та відзнаки в окремих номінаціях. 
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7. Вищі навчальні заклади можуть здійснювати заходи щодо відзначення 
студентів - переможців Конкурсу та їх наукових керівників. 

8. Перелік переможців, відзначених дипломами І-ІІІ ступенів, затвер-
джується наказом МОН. 

 
VII. Фінансування Конкурсу 

1. Витрати на проведення І туру Конкурсу та на пересилання робіт до ба-
зових вищих навчальних закладів здійснюються за рахунок вищих навчаль-
них закладів. 

2. Матеріально-технічне забезпечення ІІ туру Конкурсу, витрати на ре-
цензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції 
здійснюються за рахунок базового вищого навчального закладу та інших 
джерел, не заборонених законодавством України. 

3. Витрати на відрядження учасників ІІ туру Конкурсу здійснюються за 
рахунок вищих навчальних закладів, установ, в яких вони навчаються або 
працюють. 

 
 

Т. в. о. директора  
департаменту вищої 
освіти 
 

 
 

 
 

       Г. М. Бойко 
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Додаток 1 

до Положення  
про Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей 
(пункт 6 розділу IІІ) 
 

В І Д О М О С Т І  
про автора (авторів) та наукового керівника наукової  роботи 

«________________________________» 
 (шифр) 

 

Автор                                                     Науковий керівник 
 

1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище  ___________________ 
2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю)  ______________ 
3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю)   _______ 
4. Повне найменування та місцезнаходження 
вищого навчального закладу, у якому навчаєть-
ся автор 
___________________________________  

4. Місце роботи, телефон, е-mail 
______________________________ 

5. Факультет (інститут)_______________ 5. Посада  _____________________ 
6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь  ____________ 
7. Результати роботи опубліковано 
___________________________________  
                            (рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання  ________________ 

8. Результати роботи впроваджено 
___________________________________  
                         (рік, місце, форма  впровадження) 

 

9. Телефон, е-mail ___________________  
 
Науковий керівник ________________      _____________________ 
     (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

Автор роботи  ________________      _____________________ 
     (підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

Рішенням конкурсної комісії 
___________________________________________ 
                      (найменування  вищого навчального закладу) 

Студент(ка) _________________________________ рекомендується для 
участі у        

                   (прізвище, ініціали)  

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ____    

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

Голова конкурсної комісії  ____________             
__________________________ 
             (підпис)                                                   (прізвище, ініціали) 

  ____  ____________________20 __ року 
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Додаток 2 

до Положення  
про Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей 

(пункт 5 розділу ІV) 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу _________________________, представлену на Конкурс  

                                                                          (шифр) 

з _________________________________________________________________________ 
                                         (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 
 
 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису нау-
кової роботи1 

Рейтингова 
оцінка. Мак-
симальна кі-
лькість балів 
(за 100-
бальною шка-
лою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10   

2 Новизна та оригінальність ідей 15  

3 Використані методи дослідження 15  

4 Теоретичні наукові результати 10  

5 Практична направленість результатів (документа-
льне підтвердження впровадження результатів ро-
боти) 

 

20 

 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 

 

5 

 

7 Ступінь самостійності роботи 10  

8 Якість оформлення 5  

9 Наукові публікації 10  

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максима-
льних балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1    

10.2    

                                                 
1 Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, 
що враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому випадку 
максимальна сума балів буде 120. 
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10.3    

….    

Сума балів  

 

Загальний висновок _____________________________________________________ 

               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції) 

Рецензент ________   ____________________________________________________ 

  (підпис)                     (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь)  
  

 

__________  ___________________ 20____ року 
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Додаток 3 
до Положення про Все-
український 

конкурс студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей 

(пункт 4 розділу V) 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

апеляційної комісії Конкурсу  з___________________________________ 
                                                                                                      (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 
від ____    __________20___ року 

     

 Апеляційна комісія розглянула студентську наукову роботу студен-
та(ки)  
________________________________________________________________
____ 
                                                           (прізвище, імя, по батькові) 

 
відповідно до його (її) заяви від _______ 20____ та вирішила визнати, що 
студент(ка) 
________________________________________________________________ 
                                                           (прізвище, імя, по батькові) 

 ________________________________________________________________ 
                                                                   (рішення апеляційної комісії) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Голова апеляційної комісії  ___________          _______________________ 
               (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 
 

Члени апеляційної комісії:   __________          ________________________ 
                             (підпис)                                              (прізвище, ініціали) 

     __________          _______________________ 
              (підпис)                                              (прізвище, ініціали) 
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Додаток 4 

до Положення про Все-
український 

конкурс студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей 

  (пункт 3 розділу VІ) 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
галузевої конкурсної комісії  Конкурсу  

 з ____________________________________________________,  
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

проведеного в 
______________________________________________________, 

(найменування базової установи) 
 

від ____   ___________ 20 __ року 
 
Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування ____ сту-

дентських наукових робіт, що надійшли з____ вищих навчальних закладів.  
На підсумковій науково-практичній конференції виступило ____ 

студентів  з _____ вищих навчальних закладів.     
На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науко-

во-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати 
переможцями Конкурсу та нагородити: 

 
 
 

Диплом І сту-
пеня, ІІ ступе-

ня,  
ІІІ ступеня 

(потрібне за-
значити) 

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові 
студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, 
 по батькові (по-

вністю), посада нау-
кового керівника 

Найменування 
вищого навчально-

го закладу (по-
вністю) 

1 2 3 4 
 
 

Голова галузевої конкурсної комісії    ________   _______________________ 
                                                               (підпис)        (місце роботи, посада, прізвище та ініціали)     

    

Члени галузевої конкурсної комісії:    ________   ______________________       
                                                                                                           (підпис)            (місце роботи, посада, прізвище та ініціали)   

     
       
                                                                                   _________    _______________________________ 
                                                                                                        (підпис)            (місце роботи, посада, прізвище та ініціали)    
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Додаток 5 
до Положення про Все-
український 

конкурс студентських 
наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей 

(пункт 3 розділу VІ) 
 

 
СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА 

 
На Конкурс 20 __/20 __ н. р. з 

______________________________________ 
                           (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 
 

надійшло _____ робіт (____ студентів - авторів, ____ наукових керівників) 
з _____ вищих навчальних закладів. 
 
 
№ 
з/п 

Найменування 
вищого нав-
чального за-

кладу 
(повністю) 

Загальна 
кількість  

робіт 

Кількість   
студентів - 
авторів 

Представлені до нагородження 

диплом 
І 

ступеня 

диплом 
ІІ 

ступеня 

диплом 
ІІІ сту-
пеня 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
Голова галузевої конкурсної комісії  ___________          _________________ 
                                                      (підпис)                                       (прізвище, ініціали)  

Секретар галузевої конкурсної  комісії    ________         _________________ 
                                     (підпис)                                (прізвище, ініціали)  

 
 
________  ______________ 20 __ року 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства 
внутрішніх  
справ України  
25 червня 2018 року № 535 
 
Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
16 липня 2018 р.  
за № 819/32271 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну 
продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах 

і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства 
внутрішніх справ України 

 
І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок організації та умови проведення кон-
курсу на кращу наукову, науково-технічну та професійно орієнтовану про-
дукцію (далі - профорієнтаційна продукція) в апараті МВС, територіальних 
органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - підрозділи МВС), 
а також умови визначення його переможців. 

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших нормативно-
правових актів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

3. Конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну 
продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на 
підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх 
справ України (далі - Конкурс), проводиться щороку з метою стимулювання 
освітньої, наукової та профорієнтаційної роботи у підрозділах МВС. 

4. Головними завданнями Конкурсу є створення в підрозділах МВС 
творчої атмосфери та умов для інноваційного розвитку, підвищення якості 
навчальних та наукових видань, мотивація до активної видавничої діяльності, 
а також удосконалення системи профорієнтації та добору кандидатів на нав-
чання, популяризація відомчої освіти і науки. 

5. У Конкурсі, крім працівників підрозділів МВС, можуть брати участь 
представники Національної гвардії України та центральних органів вико-
навчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. 

6. Забезпечення проведення Конкурсу здійснюється Департаментом пер-
соналу, організації освітньої та наукової діяльності (далі - ДПООНД) МВС. 

7. Конкурс оголошується наказом МВС на початку календарного року, а 
його підсумки підбиваються у жовтні поточного року під час заходів з нагоди 
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професійного свята - Дня юриста. 
Інформація про умови проведення Конкурсу та його підсумки оприлюд-

нюються на веб-сайті МВС та закладів вищої освіти (науково-дослідних 
установ) МВС (далі - ЗВО (НДУ)), на базі яких він проводиться, а також у за-
собах масової інформації. 

8. Для участі у Конкурсі подаються друковані та електронні видання, 
винаходи (корисні моделі, промислові зразки), методики, програмні продукти 
практичного та навчального спрямування, відеофільми (відеоролики) нав-
чального спрямування, інша наукова, науково-технічна, профорієнтаційна 
продукція (далі - конкурсна продукція), що відповідає номінаціям та створе-
на (опублікована) працівниками підрозділів МВС або особами, зазначеними 
у пункті 5 цього розділу. 

9. Конкурс проводиться за такими номінаціями: 
наукові видання (монографії, науково-практичні коментарі тощо); 
методики, методичні рекомендації (методичні настанови); 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 
довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні, мовні, лінгвістичні 

словники, довідники); 
комп’ютерні програми практичного спрямування; 
мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси, навчальні 

відеопосібники тощо); 
підручники; 
навчальні посібники (навчально-методичні та навчальні наочні посібни-

ки, хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо); 
виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні порад-

ники, методичні посібники, пам’ятки); 
профорієнтаційні відеоролики; 
друкована профорієнтаційна продукція. 
Перелік номінацій може змінюватися за обґрунтованим рішенням ор-

ганізаційного комітету Конкурсу відповідно до вищезазначеного переліку 
наукової, науково-технічної та профорієнтаційної продукції, наданої для 
участі в Конкурсі, зокрема за поданням голів конкурсних комісій. 

10. Під час проведення Конкурсу охорона державної таємниці та оброб-
ка персональних даних здійснюються відповідно до вимог чинного законо-
давства України. 

ІІ. Організаційний комітет та конкурсна комісія 
1. Для організації та проведення Конкурсу наказом МВС затверджується 

персональний склад організаційного комітету (далі - Оргкомітет) у кількості 
не менше 7 членів, який формується на підставі пропозицій підрозділів МВС, 
інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), ЗВО (НДУ), гро-
мадських організацій (за згодою). 

2. Оргкомітет: 
здійснює організаційну роботу з підготовки та проведення Конкурсу; 
формує персональний склад конкурсних комісій відповідно до номінацій 
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Конкурсу та організовує їх роботу; 
контролює дотримання умов і строків проведення Конкурсу; 
організовує підготовку документації та підбиття підсумків Конкурсу; 
розглядає протоколи конкурсних комісій щодо визначення переможців 

Конкурсу та затверджує звіт за підсумками проведення Конкурсу; 
надає пропозиції до ДПООНД МВС щодо нагородження переможців 

Конкурсу; 
забезпечує висвітлення підсумків Конкурсу в засобах масової інфор-

мації. 
3. Головою Оргкомітету призначається директор ДПООНД МВС або йо-

го заступник, заступником голови Оргкомітету, секретарем призначаються 
особи з числа працівників ЗВО (НДУ), на базі яких проводиться Конкурс. 

Голова Оргкомітету організовує діяльність та проведення Конкурсу. 
Заступник голови Оргкомітету в разі відсутності голови Оргкомітету за 

його дорученням виконує його обов’язки. 
Секретар Оргкомітету забезпечує ведення конкурсної документації. 
4. Засідання Оргкомітету проводить голова Оргкомітету або за його 

дорученням заступник голови. 
Засідання Оргкомітету вважається правоможним за наявності не менше 

двох третин його складу. 
Рішення Оргкомітету схвалюються шляхом відкритого голосування про-

стою більшістю голосів. 
5. Для забезпечення розгляду та оцінювання конкурсної продукції Орг-

комітет формує конкурсні комісії за відповідними номінаціями. 
Персональний склад конкурсних комісій формується з пропозицій 

підрозділів МВС, інших центральних органів виконавчої влади, ЗВО і НДУ, 
громадських та інших організацій, представників яких за згодою запрошено 
до участі в Конкурсі, у кількості не менше 5 членів. 

До складу конкурсних комісій не можуть входити автори (співавтори) 
наукової, науково-технічної та профорієнтаційної продукції, що номінується. 

6. Конкурсну комісію очолює голова конкурсної комісії. 
Голова конкурсної комісії організовує діяльність конкурсної комісії з 

розгляду конкурсної продукції з відповідної номінації. 
Заступник голови конкурсної комісії в разі відсутності голови конкурс-

ної комісії виконує його обов’язки. 
Секретар конкурсної комісії забезпечує належне ведення документації. 
7. Засідання конкурсної комісії проводить голова конкурсної комісії або 

за його дорученням заступник голови конкурсної комісії. 
Засідання конкурсної комісії вважається правоможним за наявності не 

менше двох третин її складу. 
Рішення конкурсної комісії схвалюються шляхом відкритого голосуван-

ня простою більшістю голосів. 
ІІІ. Подання матеріалів для участі в Конкурсі 
1. На Конкурс подається конкурсна продукція, опублікована або видана 
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працівниками підрозділів МВС та іншими особами, передбаченими пунктом 
5 розділу І цього Положення, протягом останнього календарного року до ро-
ку проведення Конкурсу. 

Періодичне видання подається для участі в Конкурсі не частіше одного 
разу на два роки. 

2. Конкурсна продукція надсилається для участі в Конкурсі за рішенням 
наукової (вченої) ради закладу (установи) МВС, Національної гвардії 
України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямо-
вується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
внутрішніх справ України. 

Конкурсна продукція, відзначена нагородами НАН України, органів 
державної влади, інших конкурсів, до участі в конкурсі не допускається. 

3. Для участі в Конкурсі до ЗВО, НДУ, на базі яких він проводиться, 
відповідно до обраних номінацій подаються такі матеріали: 

1) для друкованих видань: 
примірник друкованого видання; 
засвідчені в установленому порядку рецензії; 
відгуки наукової громадськості та преси про видання (за наявності); 
анотація, що включає відомості про актуальність видання, його наукову но-

визну та відповідність державним програмам, планам, концепціям, перспективи 
використання в практичній діяльності, законодавчому чи освітньому процесі; 

відомості про впровадження у службову діяльність; 
відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса); 
2) для комп’ютерних програм практичного спрямування: 
носій інформації з робочою комп’ютерною програмою; 
копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір; 
засвідчені в установленому порядку рецензії; 
відгуки наукової громадськості та преси про програму (за наявності); 
анотація, що включає відомості про актуальність комп’ютерної програ-

ми, її наукову новизну та відповідність планам, концепціям, перспективи ви-
користання в практичній діяльності або освітньому процесі; 

відомості про впровадження у службову діяльність; 
відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса); 
3) для мультимедійних видань: 
носій інформації з відповідним мультимедійним засобом, навчально-

методичним виданням, електронним курсом або гіперпосилання на інтернет-
ресурс, на якому розміщено цю продукцію; 

засвідчені в установленому порядку рецензії; 
відгуки наукової громадськості та преси про видання (за наявності); 
анотація, що включає відомості про актуальність мультимедійного ви-

дання, його наукову новизну та відповідність державним програмам, планам, 
концепціям, перспективи використання в практичній діяльності або освітнь-
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ому процесі; 
відомості про впровадження у службову діяльність; 
відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце роботи); 
відомості про мінімальні технічні вимоги до роботи відповідної елек-

тронної продукції (роботи), необхідна програмна продукція, логіни та паролі 
(за потреби); 

4) для винаходів, корисних моделей, промислових зразків: 
опис, формула та креслення винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка; 
копія патенту; 
відгуки наукової громадськості та преси (за наявності); 
анотація, що включає відомості про актуальність винаходу, корисної 

моделі, промислового зразка, наукову новизну та відповідність планам, пер-
спективи використання в практичній діяльності або освітньому процесі; 

відомості про впровадження у службову діяльність; 
відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, службова адреса); 
5) для періодичних видань: 
примірники двох останніх номерів (випусків) чи останнього (для щоріч-

ника) випуску друкованого видання; 
заява, підписана керівником засновника (співзасновника) видання, у якій 

зазначаються відомості про видання (назва та вид, рік заснування, сфера 
розповсюдження, наукові напрями, періодичність виходу, для друкованих 
видань додатково - наклад видання, відомості про загальну кількість надру-
кованих номерів (випусків) за поточний рік, наявність електронної копії на 
сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, 
наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання; для електрон-
них видань - адреса в мережі інтернет електронного видання); 

копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової 
інформації (для друкованих видань); 

відомості (за наявності) про включення видання до Переліку наукових 
фахових видань України відповідно до Порядку формування Переліку науко-
вих фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 06 лютого 2018 року за № 148/31600; 

відомості про реєстрацію як міжнародного серійного видання (при-
своєння ISSN) (за наявності); 

відомості про включення до міжнародних наукометричних баз (за наяв-
ності), репозиторіїв, каталогів, бібліотек тощо та рейтингові показники ви-
дання; 

відгуки наукової громадськості та преси про видання (за наявності); 
відомості про редакційну колегію (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце роботи); 
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6) для профорієнтаційної продукції: 
примірники друкованих видань та електронні носії інформації. 
4. У випадку подання на Конкурс конкурсної продукції з порушеннями 

вимог цього Положення конкурсна комісія має право не допустити її до 
участі в Конкурсі. 

Причини недопуску конкурсної продукції до участі в Конкурсі зазнача-
ються в протоколі і повідомляються учаснику. 

ІV. Визначення переможців Конкурсу 
1. Конкурсні комісії розглядають представлену конкурсну продукцію за 

номінаціями. 
Особи, які не є членами конкурсної комісії за номінацією, не допуска-

ються до обговорення та оцінювання матеріалів. 
2. Визначення кращої конкурсної продукції здійснюється під час відкри-

того обговорення результатів її розгляду. 
3. Наукова (науково-технічна) продукція, подана для участі в Конкурсі, 

оцінюється комплексно за такими критеріями: 
актуальність розробки; 
придатність до практичного використання; 
упровадження в практичну діяльність, законодавчий чи освітній процес; 
науковий рівень продукції; 
наукова новизна або переваги порівняно з аналогічними виданнями; 
наявний (очікуваний) корисний ефект; 
якість оформлення та поліграфічного виконання друкованих видань; 
зручність інтерфейсу комп’ютерних програм; 
інформативність; 
відповідність навчальних видань вимогам щодо їхньої структури; 
наявність позитивних рецензій; 
наявність та актуалізованість інтернет-сторінки видання; 
відгуки наукової громадськості та засобів масової інформації. 
4. При визначенні переможців Конкурсу в номінації «винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки» враховуються: 
відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інно-

ваційної діяльності в Україні; 
відповідність вимогам і потребам правоохоронних органів; 
високий технічний рівень порівняно з існуючими аналогами; 
оригінальність технічного рішення, відсутність прототипів; 
актуальність завдання, що вирішується; 
готовність до використання в діяльності правоохоронних органів; 
упровадження в діяльність правоохоронних органів; 
інноваційна привабливість. 
5. При визначенні переможців Конкурсу в номінаціях враховуються: 
1) у номінації «навчальний відеофільм (відеоролик)»: 
актуальність та наочність поданої інформації; 
методичний рівень; 
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інформативність; 
якість виготовлення продукції; 
придатність для використання у навчальному процесі; 
оригінальність сценарію, відсутність прототипів; 
2) у номінації «профорієнтаційний відеоролик»: 
актуальність поданої інформації; 
інформативність; 
якість виготовлення; 
придатність для використання у діяльності за призначенням; 
оригінальність сценарію, відсутність прототипів; 
3) у номінації «друкована профорієнтаційна продукція»: 
актуальність інформації; 
інформативність; 
якість виготовлення; 
придатність для використання у діяльності за призначенням; 
оригінальність дизайнерських рішень, відсутність прототипів. 
6. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців приймається 

колегіально на її засіданні простою більшістю голосів шляхом відкритого го-
лосування за наявності на засіданні не менше двох третин її складу. 

За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є 
вирішальним. 

7. Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом (додаток 1), 
який подається до Оргкомітету. 

8. Конкурсна комісія відбирає три кращі конкурсні продукції в кожній 
номінації та подає їх на розгляд Оргкомітету. 

9. Оргкомітет проводить підсумкове засідання із залученням голів кон-
курсних комісій, на якому розглядає протоколи конкурсних комісій щодо 
визначення переможців Конкурсу та затверджує звіт за підсумками прове-
дення Конкурсу. 

10. За результатами проведеного Конкурсу секретар Оргкомітету готує 
звіт про результати проведення Конкурсу на кращу наукову, науково-
технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних ор-
ганах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управ-
ління Міністерства внутрішніх справ України (додаток 2), який разом з про-
токолами засідань конкурсних комісій надсилає до ДПООНД МВС. 

11. Конкурсна продукція, яка брала участь у Конкурсі, передається до 
бібліотек ЗВО (НДУ), на базі яких він проводився. 

12. Автори-переможці, засновники видань-переможців нагороджуються 
дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. 
 
 
Директор Департаменту персоналу,  
організації освітньої та наукової  
діяльності МВС                                                                          Г.О. Доскевич 



 168 

Додаток 1 
до Положення про конкурс на кращу 
наукову, 
науково-технічну та профорієнтаційну 
продукцію  
в апараті МВС, територіальних органах,  
закладах, установах і на підприємствах,  
що належать до сфери управління  
Міністерства внутрішніх справ України 
(пункт 7 розділу ІV) 

 
ПРОТОКОЛ 

конкурсної комісії за номінацією -
___________________________________________________ 

Конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію  
в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах,  

що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України 
від ____  _______________ 20___ року 

Конкурсна комісія у складі: 
голова 

_____________________________________________________________________________ 
члени ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ознайомившись із ____ зразками продукції (роботами, виданнями): 

№ з/п Назва  
Продукція  

(роботи, видання) 
Кількість  

балів 
Призове 

місце 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 

 
УХВАЛИЛА: 

1. Визначити призові місця в номінації ____________________________________________  
таким чином: 
І місце _______________________________________________________________________ 
ІІ місце ______________________________________________________________________ 
ІІІ місце ______________________________________________________________________ 
 
Голова конкурсної комісії 

________________________ 

Члени конкурсної комісії:  ________________________ 
________________________ 

Секретар конкурсної комісії ________________________ 
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Додаток 2  
до Положення про конкурс  
на кращу наукову, науково-технічну  
та профорієнтаційну продукцію  
в апараті МВС, територіальних  
органах, закладах, установах  
і на підприємствах, що належать  
до сфери управління Міністерства  
внутрішніх справ України  
(пункт 10 розділу ІV) 

 
 

ЗВІТ 
про результати проведення Конкурсу на кращу наукову, науково-технічну та проф-
орієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, устано-
вах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх 

справ України 
 

 Надійшло _____ зразки(ів) продукції (робіт, видань) з _____ науково-дослідних установ 
та закладів вищої освіти. 
 
№ 
з/п 

Найменування 
установи, ор-
ганізації (пов-
ністю)  
 

Кількість 
представленої 
продукції  
 

Кількість 
відхиленої 
продукції 
(назва, 
підстава)
  
 

Кількість 
продукції, 
що посіла 
І місце
  

Кількість 
продукції, 
що посіла 
ІІ місце
  
 

Кількість 
продукції, 
що посіла 
ІІІ місце 
 

       
       
       
       
  
 
 
 
Голова оргкомітету                    ___________               _____________________ 
                                                                      (підпис)                        (прізвище, ініціали) 
 
  
 
Секретар конкурсної комісії        ___________               _____________________ 
                                                                      (підпис)                        (прізвище, ініціали) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства внутрішніх  
справ України  
25 червня 2018 року № 535 
 
Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
16 липня 2018 р.  
за № 820/32272 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ України 
 

І. Загальні положення 
1. Це Положення визначає порядок організації та умови проведення 

конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства 
внутрішніх справ України (далі - Конкурс). 
2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Національну 
поліцію», інших нормативно-правових актів України у сфері наукової і нау-
ково-технічної діяльності. 

3. Конкурс як важлива складова процесу підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців проводиться щороку з метою створення умов для розвитку 
інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та 
творчої роботи слухачів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, 
оволодіння ними інноваційними технологіями. 

4. Головними завданнями Конкурсу є пошук і підтримка обдарованої 
молоді, яка виявляє здібності до наукової роботи, створення у закладах вищої 
освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ 
України (далі - ЗВО МВС), творчої атмосфери та умов для інноваційного ро-
звитку, підвищення престижу галузевої науки. 

5. У Конкурсі також можуть брати участь здобувачі першого (бака-
лаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умо-
вами навчання (вищих військових навчальних закладів), які здійснюють 
підготовку фахівців для Національної гвардії України та центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. 

6. Забезпечення проведення Конкурсу здійснюється Департаментом 
персоналу, організації освітньої та наукової діяльності (далі - ДПООНД) 
МВС. 

7. Конкурс оголошується наказом МВС на початку навчального року, а 
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його підсумки підбиваються у травні поточного навчального року під час за-
ходів з нагоди професійного свята - Дня науки. 

У наказі визначаються строки проведення Конкурсу, затверджуються 
склад Оргкомітету, перелік номінацій та заклад вищої освіти, на базі якого 
його буде проведено. 

Інформація про умови проведення Конкурсу оприлюднюється на веб-
сайті МВС та ЗВО МВС, на базі якого проводиться Конкурс, а також у засо-
бах масової інформації. 

8. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи здо-
бувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗВО МВС з актуальних 
проблем розвитку суспільства, держави і права, галузей науки і техніки, 
діяльності правоохоронних органів, які є дослідницькими, мають наукове й 
прикладне значення, а їх результати можуть бути використані в освітньому 
процесі чи практичній діяльності. 

До участі в Конкурсі не допускаються роботи, які раніше були удо-
стоєні відзнак конкурсів чи премій Міністерства освіти і науки України, 
Національної академії наук України та інших всеукраїнських або міжнарод-
них конкурсів чи премій. 

9. Під час проведення Конкурсу охорона державної таємниці та оброб-
ка персональних даних здійснюються відповідно до чинного законодавства 
України. 

ІІ. Організаційний комітет та конкурсна комісія 
1. Для організації та проведення Конкурсу наказом МВС затверджуєть-

ся персональний склад організаційного комітету (далі - Оргкомітет) у кіль-
кості не менше 7 членів, який формується на підставі пропозицій підрозділів 
МВС, інших центральних органів виконавчої влади, ЗВО МВС, науково-
дослідних установ, громадських організацій (за згодою). 

2. Оргкомітет: 
проводить організаційну роботу з підготовки та проведення Конкурсу; 
визначає перелік номінацій, за якими проводиться Конкурс; 
забезпечує дотримання умов Конкурсу; 
розглядає рецензії конкурсних комісій ЗВО МВС до наукових робіт; 
формує загальний рейтинговий список та визначає наукові роботи, ав-

торів яких буде запрошено для захисту наукових робіт на підсумковій науко-
во-практичній конференції; 

визначає переможців Конкурсу; 
організовує підготовку документації та підбиття підсумків Конкурсу; 
надає пропозиції щодо заохочення переможців Конкурсу; 
забезпечує висвітлення інформації щодо проведення Конкурсу та його 

підсумків у засобах масової інформації. 
3. Головою Оргкомітету призначається директор ДПООНД МВС або 

його заступник, заступниками голови Оргкомітету призначаються працівник 
ДПООНД МВС та проректор ЗВО МВС, на базі якого проводиться Конкурс, 
секретарем призначається особа з числа працівників ЗВО МВС, на базі якого 
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проводиться Конкурс. 
Голова Оргкомітету організовує діяльність та проведення Конкурсу, 

здійснює розподіл доручень між членами Оргкомітету. 
Заступник голови Оргкомітету в разі відсутності голови Оргкомітету за 

його дорученням виконує його обов’язки. 
Секретар Оргкомітету забезпечує ведення конкурсної документації. 
4. Засідання Оргкомітету проводить голова Оргкомітету або за його 

дорученням заступник голови. 
Засідання Оргкомітету вважається правоможним за наявності не менше 

двох третин його складу. 
Рішення Оргкомітету схвалюються шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів. 
5. Конкурс проводиться у два тури. 
І тур Конкурсу проходить у кожному ЗВО МВС у жовтні - грудні, ІІ 

тур - у визначеному наказом МВС ЗВО МВС у січні - травні поточного нав-
чального року. 

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи: 
перший етап - рецензування робіт; 
другий етап - проведення науково-практичної конференції. 
6. Відбір та подання на Конкурс кращих наукових робіт покладаються 

на конкурсні комісії ЗВО МВС, у яких навчаються автори. Для цього за нака-
зом керівника ЗВО МВС організовується проведення І туру Конкурсу та за-
тверджується склад конкурсних комісій з числа наукових і науково-
педагогічних працівників ЗВО МВС. 

За результатами І туру конкурсна комісія ЗВО МВС відбирає одну 
кращу наукову роботу з кожної номінації та надсилає їх в установлені строки 
до ЗВО МВС, на базі якого проводиться ІІ тур Конкурсу. 

ІІІ. Вимоги до наукових робіт 
1. На Конкурс подаються наукові роботи, виконані самостійно держав-

ною мовою та оформлені відповідно до таких вимог: 
текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 

1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і 
нижнє - по 20 мм; 

наукова робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, 
висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено ак-
туальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну 
характеристику роботи; 

наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інфор-
мації в разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими 
особами; 

загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 
урахування додатків та переліку літературних джерел. 

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних 
носіях. 
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2. До наукових робіт, що подаються на І тур Конкурсу, додаються: 
анотація, в якій зазначаються актуальність, мета, завдання, наукова но-

визна, практичне значення наукової роботи, використана методика до-
слідження. 

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих терміно-
логічних словосполучень), що вживаються в науковій роботі та визначають її 
тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше 
трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються в називному відмінку, 
друкуються в рядок через крапку з комою. Текст анотації має бути ла-
конічним та відображати основний зміст роботи; 

загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, наявність 
додатків, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо); 

відомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи (дода-
ток 1); 

відгук наукового керівника в довільній формі; 
рецензія фахівця з іншого закладу вищої освіти в довільній формі. 
Додатково до наукових робіт можуть бути надані відомості про впро-

вадження результатів роботи в практичну діяльність, законотворчий та 
освітній процес, копії публікацій автора, результати соціологічних опиту-
вань, креслення, ілюстрації тощо. 

3. У наукових роботах, поданих на ІІ тур Конкурсу, інформація про ав-
тора та наукового керівника, найменування ЗВО МВС замінюються шифром 
(шифр - не більше двох слів). 

4. У випадку подання робіт на Конкурс із порушеннями вимог цього 
Положення Оргкомітет має право не допустити їх до участі в Конкурсі. 

ІV. Визначення переможців ІІ туру Конкурсу 
1. Після присвоєння науковим роботам відповідного шифру на елек-

тронних носіях вони надсилаються до конкурсних комісій ЗВО МВС, які 
розглядають їх та готують рецензію (додаток 2). 

2. Оцінка робіт під час їх рецензування здійснюється за рейтинговим 
принципом у такий спосіб: 

практичне використання результатів наукової роботи до 25 балів;  
актуальність теми дослідження та наукова новизна           до 20 балів;  
обґрунтування проблеми дослідження                               до 15 балів;  
характеристика об’єкта, предмета, мети, завдань дослідження  до 10 

балів;  
застосування наукових методів                                         до 10 балів;  
використання сучасних джерел                                         до 10 балів;  
якість оформлення                                                             до 10 балів;  
разом (максимальна кількість)                                         до 100 балів. 
Загальна підсумкова оцінка наукової роботи визначається як середня 

арифметична оцінок осіб, які здійснювали її рецензування. 
За результатами рецензування формується рейтинговий список науко-

вих робіт (далі - рейтинговий список). 
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Рейтингові списки за кожною номінацією надсилаються до ЗВО МВС, 
на базі якого проводиться ІІ тур Конкурсу. 

3. Оргкомітет Конкурсу формує загальний рейтинговий список науко-
вих робіт та визначає наукові роботи, автори яких будуть запрошені для їх 
захисту на підсумковій науково-практичній конференції до Дня науки. 

4. Після формування загального рейтингового списку з наукових робіт, 
які беруть участь у ІІ турі Конкурсу, знімається відповідний шифр, передба-
чений пунктом 3 розділу ІІI цього Положення. 

5. Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної 
конференції, списки запрошених для участі в конференції, загальний рейтин-
говий список не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової науко-
во-практичної конференції оприлюднюються на веб-сайті ЗВО МВС, на базі 
якого проводиться Конкурс. 

Результати проведення підсумкової науково-практичної конференції 
оформлюються протоколом Оргкомітету. 

6. Після проведення підсумкової науково-практичної конференції Орг-
комітет підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та приймає рішення про визна-
чення переможців Конкурсу. 

7. За результатами проведеного Конкурсу секретар Оргкомітету готує 
звіт про результати проведення конкурсу наукових робіт здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до 
сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (додаток 3), який 
разом з протоколами засідань Оргкомітету надсилає до ДПООНД МВС. 

8. Переможці та учасники І туру Конкурсу можуть відзначатися грамо-
тами ЗВО МВС. 

9. Учасники ІІ туру Конкурсу відзначаються сертифікатами учасника ІІ 
туру Конкурсу, а переможці нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. 
 
 
Директор Департаменту  
персоналу, організації  
освітньої та наукової  
діяльності МВС                                                                          Г.О. Доскевич 
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Додаток 1 
до Положення про конкурс наукових робіт 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня  
вищої освіти закладів вищої освіти,  
що належать до сфери управління  
Міністерства внутрішніх справ України 
(пункт 2 розділу ІІІ) 
 

ВІДОМОСТІ 
про автора та наукового керівника конкурсної роботи 

АВТОР 
1. П.І.Б. _____________________________________________________________________________ 
2. Найменування ЗВО МВС, в якому навчається автор ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
__ 
3. Факультет _________________________________________________________________________ 
4. Курс ______________________________________________________________________________ 
5. Домашня адреса, тел. ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 
1. П. І. Б. ____________________________________________________________________________ 
2. Місце роботи, телефон ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
3. Посада ____________________________________________________________________________ 
4. Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________________________ 
Науковий керівник _______________________________ 

(підпис) 
Автор роботи _______________________________ 

(підпис) 
 

Голова конкурсної комісії  _________________ 
(підпис) 

 ____________________________ 
(посада, прізвище, ініціали) 

 
____  _____________ 20___ року 
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Додаток 2 
до Положення про конкурс наукових робіт 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня  
вищої освіти закладів вищої освіти,  
що належать до сфери управління  
Міністерства внутрішніх справ України 
(пункт 1 розділу IV) 

РЕЦЕНЗІЯ 
конкурсної комісії ______________________________ на наукову роботу під шифром 
____________, 

               (найменування ЗВО МВС) 
представлену на конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, з 
___________________________ у 20___ році.  

(назва номінації) 

Критерій К-сть балів 

Практичне використання результатів наукової роботи   

Актуальність теми дослідження та наукова новизна  

Обґрунтування проблеми дослідження  

Характеристика об’єкта, предмета, мети, завдань дослідження  

Застосування наукових методів   

Використання сучасних джерел   

Якість оформлення   

Усього  

 
Наявність ознак академічного плагіату ___________________________________________________ 
Загальний висновок ___________________________________________________________________ 

(рекомендується, не рекомендується для участі в підсумковій науково-практичній кон-
ференції) 

Голова конкурсної комісії _________________ 
(підпис) 

 ____________________________ 
(прізвище, ініціали) 

Члени конкурсної комісії: ________________ 
(підпис) 

 ____________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 _________________ 
(підпис) 

 ____________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 _________________ 
(підпис) 

 ____________________________ 
(прізвище, ініціали) 
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Додаток 3  
до Положення про конкурс 
 наукових робіт здобувачів  
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти закладів вищої освіти, 
що належать до сфери управління 
Міністерства внутрішніх справ 
України  
(пункт 7 розділу IV) 

 
 

ЗВІТ 
про результати проведення конкурсу наукових робіт здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать 

до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України 20___ 
/20___ навчального року 

 
 Усього надійшло _________________ робіт з ____________________________________ 
закладів вищої освіти за ____________________ номінаціями. 
 
 
№ 
з/п 

 

Найменування 
ЗВО МВС (по-

вністю) 

Кількість 
представлених 

робіт 

Кількість 
відхилених 

робіт 

Кількість 
робіт, які 
посіли І 

місце 
 

Кількість 
робіт, які 
посіли ІІ 

місце 

Кількість 
робіт, які 
посіли ІІІ 

місце 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
 
 
 
 
Голова оргкомітету                    ___________               _____________________ 
                                                                      (підпис)                        (прізвище, ініціали) 
 
  
Секретар оргкомітету                     ___________               _____________________ 
                                                                      (підпис)                        (прізвище, ініціали) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства освіти  
і науки України  
15.01.2018 № 32 
 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
06 лютого 2018 р.  
за № 148/31600 
 

ПОРЯДОК  
формування Переліку наукових фахових видань України 

 
1. Цей Порядок встановлює умови формування Переліку наукових фахо-

вих видань України (далі - Перелік), а також класифікації та моніторингу ви-
дань, включених до Переліку. Видання, яке відповідає визначеним у цьому 
Порядку вимогам, включається до Переліку. 

2. Метою об’єктивної оцінки, класифікації та моніторингу наукових 
фахових видань є підвищення якості опублікованої у них наукової інформації 
та інтеграція цих видань до світового наукового простору. Під публікацією  
розуміється випуск друкованого видання накладом не менше 50 примірників 
або оприлюднення видання в електронному вигляді в мережі Інтернет у фор-
маті, не призначеному для редагування, з вільним або платним доступом. 

3. Наукові фахові видання з Переліку застосовуються для: 
1) розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світо-

вий науковий простір; 
2) створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема 

якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової науко-
вих спільнот; 

3) офіційного визнання наукових публікацій, зокрема: 
опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами 

наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань; 
врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів 

вищої освіти і наукових установ; 
врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації 

наукових та науково-педагогічних працівників; 
врахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на 

конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів. 
4. Засновниками (співзасновниками) наукового фахового видання можуть 

бути суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності, які діють відповідно 
до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», серед яких 
має бути принаймні одна юридична особа. 

5. При включенні наукового періодичного видання до Переліку зазнача-
ються спеціальності, за якими видання здійснює публікації. 
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6. До Переліку включаються наукові періодичні видання України, що 
входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection 
(категорія «А»), видання, які відповідають вимогам підпунктів 1-8 цього 
пункту (категорія «Б»), і видання, які відповідають вимогам підпунктів 1-5 
цього пункту, з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 11 цього Порядку 
(категорія «В»): 

1) наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інфор-
мації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою його розповсюдження 
(для періодичних друкованих наукових видань); 

2) ISSN-номер, що використовується для ідентифікації друкованого 
та/або електронного періодичного видання та дотримання заявленої 
періодичності; 

3) присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифро-
вого ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier); 

4) наявність web-сайта видання з українським та англійським інтерфей-
сами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі сферою поши-
рення видання) або web-сторінки видання на web-сайті засновника (співзас-
новника) видання  з такою інформацією: 

політика (мета та завдання) наукового видання; 
склад редакційної колегії (редакційної ради (за наявності)) із зазначенням 

наукового ступеня, звання та основного місця роботи; 
процедура рецензування та дотримання редакційної етики; 
порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення; 
у разі відкритого доступу - повні тексти за умови розповсюдження за пе-

редплатою - інформація про умови доступу та анотації до кожної статті 
відповідно до змісту випусків, оприлюднених на web-сторінці видання; 

якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійсь-
кою мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш 
як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю 
україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується 
анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи 
ключові слова; 

5) розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національ-
ній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національ-
ному репозитарії академічних текстів у разі відкритого доступу електронних 
копій видання, а за умови розповсюдження за передплатою - повного 
бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються у відповідних 
номерах видань, для формування реєстру академічних текстів; 

6) забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для 
публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю 
і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включе-
них до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science 
Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, 
видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» 
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або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural 
Sciences of the Environment (SENSE); рецензії, підписані рецензентом звичай-
ним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не 
менше трьох років; 

7) наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, 
які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають на-
уковому профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку. Кожен з цих 
фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше 
трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, 
монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видан-
ня) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три 
роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до 
Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи 
монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій 
«A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and 
Natural Sciences of the Environment (SENSE). 

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що 
працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або 
закладах вищої освіти, і щонайменше - один науковець, що працює за основ-
ним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. 
Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмо-
ва згода. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних ко-
легій видань, включених до Переліку; 

8) включення до профільних міжнародних наукометричних баз даних, 
рекомендованих МОН. 

7. Для включення періодичного наукового фахового видання до Переліку 
(категорії «А» та «Б») до МОН подаються такі документи: 

1) клопотання засновника (співзасновників) наукового фахового видання 
про включення до Переліку на офіційному бланку, засвідчене підписом 
керівника; 

2) заповнений бланк заявки на включення наукового видання до Переліку 
наукових фахових видань України (додаток) на паперовому та електронному 
носіях; 

3) ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу ма-
сової інформації (для друкованих періодичних видань) або витяг з наказу за-
сновника про утворення електронного наукового періодичного видання; 

4) документ про здійснення обов’язкового розсилання періодичного ви-
дання відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примір-
ників документів»; 

5) два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій 
на опубліковані матеріали (з забезпеченням анонімності особи рецензента). 

8. Подані документи розглядаються відповідною експертною радою з пи-
тань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН відповідно 
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до підпункту 4 пункту 8 Положення про експертну раду з питань проведення 
експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 14 вересня 2011 року № 1058, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1167/19905 (далі - 
Положення). За наявності позитивного висновку експертної ради з питань 
проведення експертизи дисертаційних робіт, затвердженого відповідно до 
Положення, матеріали подаються на розгляд атестаційної колегії МОН для 
прийняття рішення. 

9. Наказ про включення наукового видання до Переліку МОН оприлюд-
нює на офіційному web-сайті. У разі відмови про включення до Переліку або 
передчасного виключення видання з Переліку МОН офіційним листом ін-
формує засновника (співзасновників) про причини відмови щодо включення 
або виключення. 

10. Рішення МОН про відмову у включенні наукового видання до Пере-
ліку може бути оскаржене протягом місяця з дня отримання засновником 
(співзасновниками) листа з підставами про відмову шляхом подання до МОН 
апеляційної заяви або до суду в порядку, передбаченому законодавством. 

11. Під час включення наукового видання до Переліку йому присвоюєть-
ся відповідна категорія, яку разом з датою включення до Переліку необхідно 
вказувати у вихідних відомостях видання: 

1) категорія «А» присвоюється науковим фаховим виданням, включеним 
до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection 
та/або Scopus; 

2) категорія «Б» присвоюється іншим науковим фаховим виданням, які 
відповідають вимогам підпунктів 1–8 пункту 6 цього Порядку; 

3) категорія «В» присвоюється всім науковим фаховим виданням, вклю-
ченим до Переліку на день затвердження цього Порядку наказами МОН, а 
також може присвоюватись виданням, які були виключені з категорії «А» або 
категорії «Б» на  два роки. 

Видання категорії «В», яке протягом двох років не отримало права на 
присвоєння категорії «А» чи категорії «Б», виключається з Переліку без пра-
ва поновлення. 

12. У разі перереєстрації друкованого видання зі зміною свідоцтва про 
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або змін в елек-
тронному виданні засновник (співзасновники) має(ють) впродовж одного 
місяця подати до МОН клопотання щодо внесення змін до Переліку та ксеро-
копію нового свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової 
інформації або витяг з наказу засновника про зміни в електронному науково-
му періодичному виданні. 

13. Видання, яке отримало статус фахового із визначенням певної кате-
горії, обов’язково підлягає моніторингу МОН щодо дотримання ним вимог 
цього Порядку. За результатами моніторингу видання може залишитись у 
відповідній категорії, бути переведеним до іншої категорії або виключеним з 
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Переліку, про що МОН інформує засновника (співзасновників) наукового 
видання та висвітлює цю інформацію на офіційному web-сайті. 

14. Наукове фахове видання виключається з Переліку або переводиться 
до нижчої категорії за рішенням МОН у разі виявлення порушень вимог, пе-
редбачених одним із підпунктів 1-8(виключення з категорії «Б»), 
або підпунктів 1-5 (виключення з категорії «В») пункту 6 цього Порядку. У 
разі виключення наукового видання з Переліку засновник (співзасновники) 
може(уть) подавати нове клопотання після виправлення зауважень МОН не 
раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення. 

У разі повторного виявлення цих порушень видання виключається з Пе-
реліку без права поновлення. 

Підставами для виключення видання з Переліку за рішенням МОН також 
є: 

порушення при опублікуванні видання редакцією, авторами публікацій, 
рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законами 
України; 

систематичні публікації матеріалів, які не містять нових наукових резуль-
татів, і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи нау-
ково-методичними. 

15. Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію 
рецензування статей та дотримання академічної доброчесності. 

16. При виключенні видання категорії «А» з наукометричних баз  Web of 
Science Core Collection та/або Scopus воно набуває статусу видання категорії 
«Б». При виявленні підстав для виключення видання з категорії «Б» воно 
виключається з Переліку або набуває статусу видання категорії «В». У цих 
випадках видання підлягає перевірці на наявність підстав для виключення 
його з Переліку відповідно до  пункту 14 цього Порядку. 
 
Директор департаменту  
атестації кадрів вищої  
кваліфікації та ліцензування А.Г. Шевцов
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Додаток  
до Порядку формування Переліку  
наукових  фахових видань України  
(підпункт 2 пункту 7) 

БЛАНК  
заявки на включення наукового видання до Переліку наукових 

фахових видань України 
1. Назва наукового видання (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію друковано-
го засобу масової інформації) або наказу засновника про утворення електронного науко-
вого періодичного видання 
 

2. Міжнародний стандартний номер періодичного друкованого та/або електронного ви-
дання (ISSN) 
 

3. Web-сайт (web-сторінка) наукового видання 

 

4. Контактні дані засновника (співзасновників): 

найменування устано-
ви/закладу (організації) 

 

місцезнаходження  

телефон/факс/e-mail  

web-сайт  

контактна особа  

e-mail контактної особи  

5. Періодичність і наклад видання 

 

6. Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видан-
ня публікує наукові праці 

1  

2  

3  

7. Мова видання 

Статті  

Анотації  

8. Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, до 
яких включено наукове видання, і дата включення. Зазначити імпакт-фактор та/або SNIP і 
SJR (за наявності) 
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9. Головний редактор видання (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, по-
сада, установа, країна, h-індекс (Scopus та/або Web of Science Core Collection), ORCID або 
ResearcherID, посилання на відповідні профілі вченого, перелік посилань на публікації, що 
відповідають вимогам підпункту 7 пункту 6 Порядку формування Переліку наукових 
фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
15 січня 2018 року № 32) 
 

10. Редакційна колегія (П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, країна, 
h-індекс (Scopus та/або Web of Science Core Collection), ORCID або ResearcherID, посилан-
ня на відповідні профілі вченого, перелік посилань на публікації, що відповідають вимо-
гам підпункту 7 пункту 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань 
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 ро-
ку № 32) 
1  

2  

3  

….  

N  

Головний редактор Керівник установи засновника 
(засновників) 

____________________  
(підпис) 

____________________  
(підпис) 

______________________  
(П.І.Б.) 

__________________________  
(П.І.Б.) 

Директор департаменту  
атестації кадрів вищої  
кваліфікації та ліцензування 

                                                     А.Г. Шевцов 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 24 липня 2013 р. № 567 

 
ПОРЯДОК  

присудження наукових ступенів 
{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 656 

від 19.08.2015} 
Загальні питання 

1. Цей Порядок регулює питання присудження наукових ступенів докто-
ра і кандидата наук. 

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 656 від 
19.08.2015} 

2. Наукові ступені доктора і кандидата наук присуджуються особам, які 
мають повну вищу освіту, глибокі фахові знання і значні досягнення в певній 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

від 24 липня 2013 р. № 567  
Київ 

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів 
{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 656 

від 19.08.2015} 
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  
№ 656 від 19.08.2015  
№ 1159 від 30.12.2015  
№ 567 від 27.07.2016} 
{Установлено, що дія Порядку, затвердженого цією Постановою, поши-

рюється на осіб, які продовжують здобувати наукові ступені відповідно 
до підпункту 7 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” За-
кону України “Про вищу освіту”, згідно з Постановою КМ № 567 від 
27.07.2016} 

Кабінет Міністрів України постановляє:  
1. Затвердити Порядок присудження наукових ступенів, що додається. 
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 656 від 

19.08.2015} 
2. Міністерству освіти і науки забезпечити надання роз’яснень щодо за-

стосування Порядку, затвердженого цією постановою. 
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів

України згідно з переліком, що додається. 
Прем’єр-міністр 
України 

М.АЗАРОВ

Інд. 70  
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галузі науки. 
{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 656 від 

19.08.2015} 
3. Розгляд і вирішення питань атестації наукових кадрів здійснює МОН за 

участю атестаційної колегії, яка діє відповідно до затвердженого ним поло-
ження. 

4. Документом, що засвідчує присудження наукового ступеня, є диплом 
доктора (кандидата) наук, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів 
України. 

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 656 від 19.08.2015} 
5. Розгляд дисертацій, що містять державну таємницю, здійснюється з 

урахуванням вимог Закону України “Про державну таємницю”. Особливості 
розгляду дисертацій, що містять державну таємницю, визначаються рішен-
ням МОН за погодженням з СБУ. 

Присудження наукових ступенів 
6. Наукові ступені доктора і кандидата наук присуджують спеціалізовані 

вчені ради за результатами прилюдного захисту дисертацій. 
МОН затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження 

наукових ступенів і видає дипломи доктора та кандидата наук. 
7. {Абзац перший пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 567 

від 27.07.2016} 
{Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 567 від 

27.07.2016} 
Спеціалізована вчена рада несе відповідальність за обґрунтованість 

прийнятих нею рішень і забезпечує високий рівень вимогливості під час 
розгляду дисертацій та проведення їх захисту. 

У разі порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-
правових актів з питань присудження наукових ступенів доктора або канди-
дата наук МОН вживає відповідних заходів аж до скасування рішення ради. 

Головою ради призначається доктор наук із спеціальності відповідно до 
профілю ради, що є штатним працівником вищого навчального закладу або 
наукової установи, в якій утворено раду. 

Доктор наук може призначатися головою лише однієї спеціалізованої 
вченої ради у разі, коли у вищому навчальному закладі або науковій установі 
утворено кілька рад. 

Керівники вищих навчальних закладів, наукових установ, в яких утворені 
ради, забезпечують їх ефективне функціонування. 

Персональну відповідальність за дотримання спеціалізованими вченими 
радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів 
вищої кваліфікації, науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть 
керівники рад. 

8. Вищі навчальні заклади, наукові установи створюють належні умови 
для роботи спеціалізованих вчених рад, оформляють атестаційні справи і за-
свідчують їх своєю печаткою. 
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Оплата видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням захисту 
дисертацій, здійснюється відповідно до законодавства. 

Кошти на оплату праці офіційних опонентів, їх відрядження можуть 
надаватися: 

за місцем захисту дисертації; 
за місцем роботи здобувача; 
за місцем прикріплення здобувача для підготовки дисертації. 
Норми оплати праці офіційних опонентів визначають МОН і 

Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном. 
9. Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою 

працею, виконаною особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовлено-
го рукопису або опублікованої монографії. Підготовлена до захисту дисерта-
ція повинна містити висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні 
або експериментальні результати, наукові положення, а також характери-
зуватися єдністю змісту і свідчити про особистий внесок здобувача в науку. 

До дисертації, що містить науково-прикладні результати, повинні додава-
тися документи, що підтверджують практичне використання отриманих здо-
бувачем результатів - впровадження у виробництво, достатню дослідно-
виробничу перевірку, отримання нових кількісних і якісних показників, сут-
тєві переваги запропонованих технологій, зразків продукції, матеріалів тощо, 
а до дисертації, що містить теоретичні наукові результати, - рекомендації 
щодо їх використання. 

Дисертація виконується з галузі науки та за науковою спеціальністю 
відповідно до переліку, який затверджує МОН, і повинна відповідати паспор-
ту наукової спеціальності, затвердженому МОН. 

Теми дисертацій пов’язуються, як правило, з основними науково-
дослідними роботами, що виконуються вищими навчальними закладами або 
науковими установами і затверджуються вченими (науково-технічними) ра-
дами для кожного здобувача окремо з одночасним призначенням наукового 
консультанта в разі підготовки докторської чи наукового керівника в разі 
підготовки кандидатської дисертації. 

10. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна мати 
обсяг основного тексту 11-13, а для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 
авторських аркушів, оформлених відповідно до вимог, установлених МОН. 

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 1159 від 30.12.2015} 

Докторська дисертація: 
може бути подана до захисту у вигляді опублікованої монографії; 
повинна містити наукові положення та науково обґрунтовані результати у 

певній галузі науки, що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну 
проблему і щодо яких здобувач є суб’єктом авторського права; 

може бути подана до захисту за однією або двома спеціальностями однієї 
галузі науки і повинна відповідати за кожною спеціальністю вимогам, зазна-
ченим в абзаці четвертому цього пункту. 
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У разі коли дисертація виконана за двома спеціальностями, а спеціалізо-
вана вчена рада, до якої подана дисертація, має право проводити захист 
дисертацій лише за однією з них, то за відсутності в Україні спеціалізованих 
вчених рад з правом проведення захисту дисертацій за такими двома 
спеціальностями за рішенням МОН може проводитися разовий захист. Разо-
вий захист може проводитися також у разі відсутності в Україні спеціалізо-
ваних вчених рад з правом проведення захисту докторських дисертацій з 
відповідної наукової спеціальності. Склад спеціалізованої вченої ради для 
проведення разового захисту формується відповідно до положення про 
спеціалізовану вчену раду. 

Інформація про отримані результати у кандидатській дисертації здобува-
ча наукового ступеня доктора наук може бути наведена лише в оглядовій ча-
стині докторської дисертації. 

Докторська дисертація може бути подана до спеціалізованої вченої ради 
для проведення захисту не раніше ніж через п’ять років після здобуття осо-
бою наукового ступеня кандидата наук. 

Допускається за рішенням МОН подання до спеціалізованої вченої ради 
докторської дисертації раніше п’ятирічного строку після здобуття наукового 
ступеня кандидата наук у разі вагомого особистого внеску здобувача у забез-
печення розвитку відповідної галузі науки. Підтвердженням вагомого особи-
стого внеску здобувача у забезпечення розвитку галузі науки, з якої підго-
товлено дисертацію, може бути: 

наявність патенту на винахід або диплома на наукове відкриття; 
висновок вищого навчального закладу або наукової установи, що є 

провідними з напряму, з якого підготовлено дисертацію; 
відзначення державними нагородами (преміями) України або інших дер-

жав. 
Науковий ступінь доктора наук в галузі медичних та ветеринарних наук 

може бути присуджений здобувачу, який  має науковий ступінь кандидата 
наук в галузі медичних та ветеринарних наук відповідно. 

11. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук повинна 
мати обсяг основного тексту 4,5-7, а для суспільних і гуманітарних наук - 6,5-
9 авторських аркушів, оформлених відповідно до вимог, установлених МОН. 

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 1159 від 30.12.2015} 

Кандидатська дисертація: 
може бути подана до захисту у вигляді опублікованої монографії; 
повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених здо-

бувачем досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, що має 
істотне значення для певної галузі науки; 

подається до захисту лише за однією спеціальністю. 
За відсутності в Україні спеціалізованих вчених рад з правом проведення 

захисту кандидатських дисертацій за відповідною науковою спеціальністю за 
рішенням МОН може проводитися разовий захист. 
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12. До опублікованих праць, які відображають основні наукові результати 
дисертації, з відповідної галузі науки належать: 

монографії; 
посібники (для дисертацій з педагогічних наук); 
статті у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях України; 
статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого 

підготовлено дисертацію. 
Перелік наукових фахових видань України затверджується в установле-

ному МОН порядку. 
До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати 

дисертації, належать дипломи на відкриття; патенти і авторські свідоцтва на 
винаходи, державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, 
що пройшли експертизу на новизну; рукописи праць, депонованих в устано-
вах державної системи науково-технічної інформації та анотованих у науко-
вих журналах; брошури, препринти; технологічні частини проектів на будів-
ництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств; 
інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного банку да-
них; друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, кон-
гресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. 

Повноту викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях здобувача 
визначає спеціалізована вчена рада. 

Мінімальну кількість та обсяг публікацій, які розкривають основний 
зміст дисертацій, визначає МОН. 

Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, 
симпозіумах, семінарах, школах тощо обов’язкова. 

13. Докторська і кандидатська дисертації супроводжуються окремими ав-
торефератами обсягом відповідно 1,3-1,9 і 0,7-0,9 авторського аркуша, які 
подаються державною мовою. Вимоги до оформлення автореферату встанов-
лює МОН. 

Автореферат дисертації видається друкарським способом з обов’язковим 
зазначенням вихідних відомостей видання у кількості, визначеній спеціалізо-
ваною вченою радою, і надсилається членам спеціалізованої вченої ради та 
заінтересованим організаціям не пізніше ніж за місяць до захисту дисертації. 
Список адресатів визначає спеціалізована вчена рада, яка прийняла дисерта-
цію до захисту. Перелік установ та організацій, яким обов’язково надси-
лається автореферат, визначає МОН. 

14. Якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать 
співавторам, разом з якими опубліковані наукові праці, здобувач повинен 
відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов’язковим зазначен-
ням конкретного особистого внеску в такі праці або розробки. 

У разі виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових ре-
зультатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело дисертація 
знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повтор-
ного захисту. 
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Виявлення в дисертації, авторові якої вже видано диплом доктора чи кан-
дидата наук, текстових запозичень без посилання на джерело, є підставою 
для прийняття рішення про позбавлення його наукового ступеня. 

15. Здобувач наукового ступеня кандидата наук допускається до захисту 
дисертації після складення кандидатських іспитів, перелік яких визначає 
МОН. 

Здобувач наукового ступеня кандидата наук, який не має повної вищої 
освіти в галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, складає додатковий 
кандидатський іспит, що визначається спеціалізованою вченою радою 
відповідно до переліку наукових спеціальностей за програмами, затвердже-
ними МОН. 

Про дату складення додаткових кандидатських іспитів спеціалізована 
вчена рада повідомляє МОН протягом місяця з дня прийняття рішення. 

Наукові ступені в галузі медичних та ветеринарних наук можуть бути 
присуджені здобувачам, які мають відповідно повну вищу медичну та вете-
ринарну освіту. 

16. Вищий навчальний заклад або наукова установа, в якій виконувалася 
дисертація або до якої був прикріплений здобувач, проводить попередню 
експертизу дисертації та робить висновок про  наукову та практичну цінність 
її результатів. Висновок видається здобувачеві не пізніше ніж через два 
місяці після надходження для попередньої експертизи кандидатської та не 
пізніше ніж через три місяці - докторської дисертації і включається до пере-
ліку документів, які подаються здобувачем до спеціалізованої вченої ради. 
Керівник вищого навчального закладу або наукової установи несе персо-
нальну відповідальність за якість, об’єктивність і своєчасність підготовки 
висновку. 

У разі відмови вищого навчального закладу або наукової установи підго-
тувати обґрунтований висновок здобувач має право звернутися до МОН для 
визначення подальшої процедури захисту дисертації. 

17. Спеціалізована вчена рада: 
приймає для попереднього розгляду дисертацію за наявності супровідних 

документів за переліком, який визначає МОН. Процедура попереднього 
розгляду дисертації регулюється положенням про спеціалізовану вчену раду; 

має право приймати до розгляду докторську дисертацію не раніше ніж 
через два місяці, а кандидатську - не раніше ніж через місяць з дня розсилан-
ня виготовлювачем обов’язкових примірників видань, в яких опубліковано 
праці здобувача, що відображають основні результати дисертації; 

приймає до захисту докторську дисертацію не пізніше ніж через три 
місяці після подання здобувачем усіх документів, а кандидатську - не пізніше 
ніж через два місяці. 

Ректорам і проректорам вищих навчальних закладів, керівникам науко-
вих установ та їх заступникам не дозволяється захищати дисертації у 
спеціалізованих вчених радах, утворених за місцем основної роботи зазначе-
них осіб. 
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Забороняється усувати недоліки, виявлені у дисертації спеціалізованою 
вченою радою після прийняття її до захисту, та в авторефераті - після його 
розсилання. 

18. З метою забезпечення незалежності експертизи для захисту дисертації 
спеціалізованою вченою радою призначаються офіційні опоненти з числа 
компетентних учених із спеціальності, за якою подано дисертацію. 

Для розгляду докторської дисертації призначаються три офіційних опо-
ненти - доктори наук, причому тільки один з них може бути членом 
спеціалізованої вченої ради, де проводитиметься захист, чи штатним праців-
ником вищого навчального закладу або наукової установи, в якій утворено 
спеціалізовану вчену раду. 

Для розгляду кандидатської дисертації призначаються два офіційних 
опоненти, з яких один - доктор наук, а другий - доктор або кандидат наук, 
причому тільки один з них може бути членом спеціалізованої вченої ради, де 
проводитиметься захист, чи співробітником вищого навчального закладу або 
наукової установи, в якій утворено спеціалізовану вчену раду. 

Офіційними опонентами не можуть бути: 
голови, заступники голів і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, в 

яких проводитиметься захист; 
наукові керівники; 
співавтори опублікованих праць здобувача; 
керівники вищих навчальних закладів або наукових установ та їх заступ-

ники за основним місцем роботи здобувача або за місцем виконання дисер-
тації, або за місцем прикріплення здобувача для підготовки дисертації, або за 
місцем її захисту; 

співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де виконувалася 
дисертація, де працює здобувач, де він прикріплений або де проводилися на-
уково-дослідні роботи, щодо яких здобувач є замовником або виконавцем 
(співвиконавцем); 

члени атестаційної колегії МОН; 
члени експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій. 
Офіційні опоненти та науковий керівник (консультант) не можуть бути 

співробітниками однієї і тієї самої організації. Члени експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН можуть бути призначені офіційними 
опонентами за виняткових обставин за погодженням з МОН. 

Протягом року особа може бути призначена офіційним опонентом для 
захисту не більш як п’яти дисертацій. 

19. Офіційний опонент на основі вивчення дисертації та праць, опубліко-
ваних за темою дисертації, подає спеціалізованій вченій раді відгук, оформ-
лений відповідно до вимог МОН. У разі коли відгук не відповідає визначе-
ним вимогам, спеціалізована вчена рада повертає його офіційному опоненту 
для доопрацювання або замінює офіційного опонента. 

Копії письмових відгуків офіційних опонентів спеціалізована вчена рада 
видає здобувачеві не пізніше ніж за 10 календарних днів до захисту дисерта-



 192 

ції. 
20. Про прийняття дисертації до захисту і призначення офіційних опо-

нентів спеціалізована вчена рада надсилає МОН повідомлення у порядку, 
встановленому МОН. 

Повідомлення про прийняття дисертації до захисту публікуються в 
офіційному друкованому виданні та на офіційному веб-сайті МОН. 

21. Для ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувача один 
примірник дисертації та два примірники автореферату не пізніше ніж за 
місяць до захисту передаються у бібліотеку того вищого навчального закладу 
або наукової установи, де спеціалізованою вченою радою прийнято дисерта-
цію до захисту. 

За бажанням здобувача спеціалізована вчена рада зобов’язана проводити 
захист дисертації за наявності негативних відгуків, проте, якщо два з них 
надійшли від офіційних опонентів, захист дисертації не проводиться, а рада 
приймає рішення про зняття її з розгляду. 

22. Прилюдний захист дисертації проводиться на засіданні спеціалізова-
ної вченої ради, яке вважається правоможним у разі, коли в його проведенні 
взяло участь не менш як дві третини складу, а також не менш як чотири док-
тори наук з кожної спеціальності докторської і не менш як три доктори наук 
із спеціальності кандидатської дисертації. 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня 
вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті 
членів ради, які брали участь у засіданні. 

23. Захист дисертації повинен мати характер наукової дискусії, в якій зо-
бов’язані взяти участь більше половини присутніх на засіданні членів 
спеціалізованої вченої ради - доктори наук з кожної спеціальності, за якою 
виконано дисертацію. 

Офіційні опоненти зобов’язані бути присутні на засіданні ради під час за-
хисту дисертації. Якщо з поважної причини відсутній один з офіційних опо-
нентів, то захист дисертації може проводитися за наявності позитивного 
відгуку відсутнього опонента. У такому разі на засіданні ради оголошується 
відгук відсутнього офіційного опонента і заслуховується виступ офіційного 
опонента, призначеного додатково керівництвом ради не пізніше ніж за три 
календарних дні до засідання. Захист дисертації не проводиться, якщо таке 
призначення відбулося пізніше встановленого строку. 

Здобувач може ознайомитися з копією письмового відгуку призначеного 
додатково офіційного опонента за день до захисту або перед захистом дисер-
тації. 

Захист дисертації не може проводитися у разі відсутності двох офіційних 
опонентів або офіційного опонента, який подав негативний відгук про дисер-
тацію. 

Після закінчення захисту дисертації спеціалізована вчена рада проводить 
таємне голосування щодо присудження наукового ступеня. Протокол лічиль-
ної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю го-
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лосів членів ради, які брали участь у засіданні. 
Здобувач має право за письмовою заявою зняти дисертацію з розгляду на 

засіданні спеціалізованої вченої ради до початку таємного голосування та  у 
подальшому подати її до захисту як нову працю, крім випадків, зазначених 
у пункті 14 цього Порядку. 

Процедура засідання спеціалізованої вченої ради для проведення захисту 
дисертації визначається положенням про ради. 

24. Спеціалізована вчена рада у місячний строк після захисту дисертації 
надсилає: 

адміністратору (розпоряднику) Єдиної державної електронної бази з пи-
тань освіти електронний примірник заповненої облікової картки дисертації за 
встановленою формою та електронний примірник дисертації; 

МОН паперовий примірник дисертації разом з атестаційною справою 
здобувача наукового ступеня, що оформляється згідно з вимогами, встанов-
леними МОН. 

Другий примірник атестаційної справи здобувача наукового ступеня 
зберігається у спеціалізованій вченій раді протягом десяти років. 

Після прийняття МОН рішення про видачу диплома доктора, кандидата 
наук: 

паперовий примірник дисертації передається для зберігання до Націо-
нальної бібліотеки України імені  В.І. Вернадського Національної академії 
наук; 

електронний примірник облікової картки дисертації за встановленою 
формою адміністратором (розпорядником) Єдиної державної електронної ба-
зи з питань освіти надсилається Українському інституту науково-технічної та 
економічної інформації. 

25. У разі прийняття спеціалізованою вченою радою негативного рішення 
щодо присудження наукового ступеня документи за визначеним МОН пере-
ліком повертаються здобувачеві. 

Відгуки про дисертацію та автореферат, стенограма (розшифрована і за-
свідчена фонограма) засідання та протокол голосування залишаються у 
спеціалізованій вченій раді. У разі потреби зазначені матеріали можуть бути 
надіслані за місцем повторного захисту. 

Про негативне рішення щодо захисту дисертації спеціалізована вчена ра-
да повідомляє МОН у місячний строк з дня його прийняття. Одночасно 
надсилаються МОН автореферат і стенограма (розшифрована та засвідчена 
фонограма) засідання ради. 

Дисертація, за результатами захисту якої спеціалізованою вченою радою 
прийнято негативне рішення, може бути подана до захисту повторно після 
доопрацювання не раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення. За-
хист такої дисертації відбувається за погодженням з МОН. 

26. У МОН розглядаються документи атестаційних справ здобувачів нау-
кових ступенів та проводиться експертиза дисертацій з метою здійснення 
контролю за дотриманням спеціалізованими вченими радами вимог норма-
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тивно-правових актів з питань атестації наукових кадрів, про що готується 
висновок, який подається на розгляд атестаційної колегії МОН. 

МОН може надсилати дисертацію та атестаційну справу здобувача для 
додаткового розгляду (колективного рецензування): 

до іншої спеціалізованої вченої ради в установленому МОН порядку; 
до вищого навчального закладу або наукової установи. 
Додатковому розгляду (колективному рецензуванню) обов’язково підля-

гає докторська дисертація, яка за рішенням МОН подана спеціалізованій 
вченій раді раніше п’ятирічного строку після здобуття наукового ступеня 
кандидата наук. 

Якщо під час проведення експертизи дисертації встановлено порушення 
спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань 
атестації наукових кадрів, то МОН скасовує рішення ради про присудження 
наукового ступеня, вживає заходів, зокрема: 

вказує на недоліки під час розгляду дисертації та проведення її захисту; 
звужує профіль ради; 
пропонує керівнику вищого навчального закладу або наукової установи, в 

якій утворено раду, подати інші кандидатури для призначення голови ради, 
його заступника або вченого секретаря; 

позбавляє офіційних опонентів, членів комісії ради з попереднього 
розгляду права участі в атестації наукових кадрів; 

припиняє діяльність ради з визначенням строку, протягом якого нове 
клопотання про утворення ради не подається. 

Атестаційна справа здобувача наукового ступеня та дисертація, які 
розглядаються МОН, не можуть бути зняті з розгляду здобувачем чи відкли-
кані радою, у якій відбувся захист дисертації. 

Здобувач має право ознайомитися з висновком після прийняття рішення 
МОН про видачу (відмову у видачі) відповідного диплома. Копія висновку 
видається МОН у місячний строк на прохання здобувача. 

Якщо рішення ради про присудження наукового ступеня скасовано МОН, 
то дисертація може бути подана до захисту повторно до іншої спеціалізова-
ної вченої ради після доопрацювання не раніше ніж через рік з дня прийняття 
такого рішення МОН. Захист такої дисертації відбувається за погодженням з 
МОН. 

27. Контроль за науковим рівнем дисертацій МОН здійснює за участю 
експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій. 

{Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 567 від 27.07.2016} 

Порядок утворення, функціонування та діяльності експертних рад з пи-
тань проведення експертизи дисертацій визначається положенням про 
експертну раду, яке затверджує МОН. 

Експертні ради з питань проведення експертизи дисертацій проводять 
експертизу захищених дисертацій, розглядають питання, що належать до їх 
компетенції, готують експертні висновки про відповідність встановленим 
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вимогам і відповідають за якість та об’єктивність підготовлених ними вис-
новків. 

У разі потреби МОН запрошує на засідання експертної ради з питань 
проведення експертизи дисертацій здобувача, наукового керівника, керівника 
спеціалізованої вченої ради, де проводився захист дисертації. 

28. Строк розгляду у МОН дисертації та атестаційної справи здобувача 
наукового ступеня доктора наук не повинен перевищувати шести місяців, а 
наукового ступеня кандидата наук - чотирьох місяців. 

Будь-які пропозиції і заяви щодо додаткової оцінки дисертацій та атеста-
ційних справ розглядаються МОН до прийняття рішення. 

За особливих обставин, які потребують більш тривалого строку для про-
ведення експертизи дисертації, питання щодо його продовження вирішує 
МОН у кожному конкретному випадку, про що інформується спеціалізована 
вчена рада. 

29. Повторний розгляд дисертації та атестаційної справи у МОН 
здійснюється за рішенням суду із залученням фахівців, які не брали участі у 
попередній експертизі дисертації. 

30. Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукових сту-
пенів доктора або кандидата наук набирає чинності з дати набрання чинності 
наказом МОН про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради та ви-
дачу відповідного диплома на підставі рішення атестаційної колегії. 

{Розділ "Присвоєння вченого звання старшого наукового співробіт-
ника" виключено на підставі Постанови КМ № 656 від 19.08.2015} 

Визнання документів про наукові ступені 
37. Визнання документів про наукові ступені (кваліфікаційних доку-

ментів) державного зразка, які видані громадянам України органами атестації 
інших держав, здійснюється МОН в установленому ним порядку. 

Документом, що засвідчує визнання документа про науковий ступінь, є 
Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь, форма якого за-
тверджується МОН. 

38. Власники дипломів про наукові ступені, виданих органами атестації 
іноземних держав, набувають прав на державні гарантії, встановлені законо-
давством для наукових працівників, з дати прийняття МОН рішення про їх 
визнання. 

{Розділ в редакції Постанови КМ № 1159 від 30.12.2015} 
Виготовлення і видача дипломів 

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 656 від 
19.08.2015} 

39. Виготовлення і видача дипломів, а також їх дублікатів здійснюється в 
установленому МОН порядку. 

{Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 656 від 19.08.2015} 

Відшкодування витрат на виготовлення бланків диплома доктора, канди-
дата наук здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують. 
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{Абзац другий пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 656 від 19.08.2015} 

40. Особам, що втратили диплом, за рахунок їх коштів видається дублікат 
з новим порядковим номером. 

{Абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 656 від 19.08.2015} 

У разі зміни особою прізвища (імені) диплом на новий не обмінюється. 
{Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ № 656 від 19.08.2015} 
{Розділ "Позбавлення наукових ступенів" виключено на підставі По-

станови КМ № 567 від 27.07.2016} 
{Розділ "Розгляд апеляцій" виключено на підставі Постанови КМ № 

567 від 27.07.2016} 
 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 24 липня 2013 р. № 567 

 
ПЕРЕЛІК  

постанов Кабінету  Міністрів України, що втратили чинність 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. 

№423 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і при-
своєння вченого звання старшого наукового співробітника” (Офіційний 
вісник України, 2007 р., № 18, ст. 731). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листо пада 2009 р. 
№ 1197 “Про доповнення пункту 4 Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника” (Офіційний 
вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2936). 

3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. 
№ 955 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 70, ст. 2649). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. 
№1164 “Про внесення зміни до пункту 26 Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника” 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 97, ст. 3908). 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
14.01.2016  № 13 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
03 лютого 2016 р.  
за № 183/28313 

 
Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам 
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  
№ 174 від 06.02.2017} 
 
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 сер-

пня 2015 року № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України 
«Про вищу освіту» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-
педагогічним працівникам, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти 
України від 13 листопада 1997 року № 406 «Про Порядок розгляду атеста-
ційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента», зареєстро-
ваний у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 616/2420. 

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) за-
безпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юс-
тиції 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
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства освіти  
і науки України  
14.01.2016  № 13 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
03 лютого 2016 р.  
за № 183/28313 

 
ПОРЯДОК  

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам 

 

І. Загальні положення 
1. Цей Порядок визначає механізм присвоєння науковим і науково-

педагогічним працівникам вчених звань вченими радами вищих навчальних 
закладів або вченими (науково-технічними) радами наукових установ (далі – 
вчені ради), основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової ді-
яльності, а також порядок позбавлення вчених звань. 

2. Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого 
дослідника (далі – вчені звання) науковим і науково-педагогічним працівни-
кам вищих навчальних закладів та наукових установ приймаються вченими 
радами. 

Рішення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам 
вищих духовних навчальних закладів може прийматися вченими радами ви-
щих духовних навчальних закладів, статути (положення) яких зареєстровані 
у встановленому законодавством порядку та які пройшли процедуру ліцен-
зування освітньої діяльності, за умови дотримання вимог, встановлених цим 
Порядком. 

3. Рішення вченої ради наукової установи про присвоєння вченого звання 
професора працівникам наукових установ (зі спеціальності) приймається з 
урахуванням відгуків не менше шести працівників цієї наукової установи – 
фахівців, яким з відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присудже-
но науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або 
присвоєно вчене звання професора. 

Рішення вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи 
про присвоєння вченого звання старшого дослідника приймається з 
урахуванням відгуків не менше шести працівників цього вищого навчального 
закладу або наукової установи – фахівців, яким з відповідної галузі знань 
(науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора 
філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора, доцен-
та чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника). 
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Якщо у вищому навчальному закладі або науковій установі, в якій 
працює здобувач вченого звання старшого дослідника: 

немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з відповідної 
спеціальності, то вчена рада може розглядати питання щодо присвоєння вче-
ного звання здобувачу із врахуванням відгуків фахівців інших вищих нав-
чальних закладів або наукових установ, які відповідають вимогам абзацу 
другого цього пункту; 

немає висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності, то за 
клопотанням вищого навчального закладу або наукової установи, в якій 
працює здобувач вченого звання, питання щодо присвоєння вченого звання 
старшого дослідника може розглядати вчена рада іншого вищого навчально-
го закладу або наукової установи. 

4. Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання приймається 
таємним голосуванням. Засідання вченої ради вважається правомочним, 
якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення вченої 
ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три 
четверті від кількості членів вченої ради, присутніх на засіданні. Рішення 
вченої ради дійсне протягом одного календарного року. 

5. Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання затверджується 
атестаційною колегією МОН. 

ІІ. Основні критерії оцінки науково-педагогічної або наукової 
діяльності здобувачів вчених звань 

1. Вчене звання професора присвоюють працівникам вищих навчальних 
закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освіт-
ню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої 
освіти, та вищих духовних навчальних закладів: 

1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук; 
2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (стар-

шого наукового співробітника); 
{Підпункт 3 пункту 1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністер-

ства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 
{Підпункт 4 пункту 1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністер-

ства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 
3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчаль-

ному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить 
до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) 
та/або Європейського Союзу (далі – ЄС), або є (чи були) керівника-
ми/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають 
відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це 
підтверджують; 

4) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою 
країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що 
підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу; 

5) які мають: 
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стаж роботи не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшо-
го викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступни-
ка) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (одного 
вищого навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідувача 
(начальника або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за 
трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для наукових 
працівників, які займаються науково-педагогічною діяльністю, стаж роботи 
може становити не менше п’ятнадцяти років на посадах наукових (відповідно 
до підпункту 1 пункту 2 цього розділу) та науково-педагогічних (відповідно 
до абзацу першого цього підпункту) працівників. Для науково-педагогічних 
працівників вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педа-
гогічної роботи у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) 
яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку; 

навчально-методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту 
докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецен-
зованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних 
виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та 
не є перекладами з інших мов; 

сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 
освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або 
кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), 
пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліко-
вані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукомет-
ричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов. 

{Пункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом 5 згідно з Наказом 
Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 

2. Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ: 
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та 

національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових 
організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів на посаді 
завідуючого (начальника) науковим відділом (відділенням, сектором, лабора-
торією), головного наукового співробітника, провідного наукового 
співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника 
директора, вченого секретаря; 

2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук; 
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (стар-

шого наукового співробітника); 
4) які мають: 
стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 років, у то-

му числі останній календарний рік на одній із зазначених вище посад; 
наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у віт-

чизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з 
яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до 
наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з ін-
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ших мов (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність 
достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією 
монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв, перелік 
яких визначається рішенням вченої ради); 

сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 
освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або 
кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), 
пов’язані з використанням цих мов, або наявність у здобувача не менше ніж 
10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які 
включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекла-
дами з інших мов; 

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчаль-
ному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить 
до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які 
фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, 
свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують; 

6) які підготували не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів 
наук). 

3. Вчене звання професора присвоюється працівникам вищих навчальних 
закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освіт-
ню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої 
освіти, та вищих духовних навчальних закладів, яким не присуджено ступінь 
доктора наук, але: 

1) які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук); 
2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (стар-

шого наукового співробітника); 
3) які провадять навчальну діяльність не менш як 15 навчальних років на 

посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, 
завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, у тому числі 
останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному 
закладі) на посаді доцента, професора, завідуючого (начальника або його за-
ступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором 
(контрактом) з погодинною оплатою. Для науково-педагогічних працівників 
вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи 
у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстро-
вані у встановленому законодавством порядку; 

4) які мають: 
навчально-методичні та наукові праці, опубліковані у вітчизняних та/або 

іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не 
менше чотирьох публікацій у періодичних виданнях, включених до науко-
метричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших 
мов; 
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сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 
освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або 
кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), 
пов’язані з використанням цих мов; 

{Абзац третій підпункту 4 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчаль-
ному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить 
до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які 
фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, 
свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують; 

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою 
країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що 
підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу; 

7) які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук). 
4. Вчене звання професора присвоюється діячам культури і мистецтв, пе-

дагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає 
індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосе-
редньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього 
митця, та: 

1) які провадять навчальну діяльність не менш як 10 навчальних років на 
посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, 
завідуючого кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній ка-
федрі (в одному вищому навчальному закладі) на посаді доцента, професора, 
завідуючого кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором 
(контрактом) з погодинною оплатою; 

2) які удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист 
України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», 
«Заслужений діяч мистецтв України»; 

3) яким присвоєно вчене звання доцента; 
4) які мають: 
сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 

освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або 
кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), 
пов’язані з використанням цих мов; 

{Абзац другий підпункту 4 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 

значні особисті творчі досягнення: 
у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, 

відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів; 
в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та рестав-

раційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; 
у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, теат-

ральні постановки, фільми, інші творчі роботи, що використовуються у педа-
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гогічній діяльності; 
наукові праці у фахових наукових виданнях України чи провідних науко-

вих виданнях інших держав; 
5) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою 

країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що 
підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу; 

6) які особисто підготували не менше п'яти осіб, удостоєних почесних 
звань України, або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, 
виставок, оглядів, фестивалів. 

5. Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних 
закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освіт-
ню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої 
освіти, та вищих духовних навчальних закладів, які здійснюють науково-
педагогічну діяльність, та: 

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата 
наук), доктора наук; 

{Підпункт 2 пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністер-
ства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 

{Підпункт 3 пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністер-
ства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 

2) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчаль-
ному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить 
до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які 
фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, 
свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли 
участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпо-
зіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС; 

3) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою 
країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що 
підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу; 

4) які мають: 
стаж роботи не менше ніж п’ять навчальних років на посадах асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника 
або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на од-
ній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за 
сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною опла-
тою. Для науково-педагогічних працівників вищих духовних навчальних за-
кладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних 
закладах, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законо-
давством порядку; 

навчально-методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту 
дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих 
фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних видан-
нях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є пе-
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рекладами з інших мов; 
сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 

освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або 
кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), 
пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліко-
вані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукомет-
ричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов. 

{Пункт 5 розділу II доповнено новим підпунктом 4 згідно з Наказом 
Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 

6. Вчене звання доцента присвоюється діячам культури і мистецтв, педа-
гогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає 
індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосе-
редньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього 
митця, та: 

1) які провадять навчальну діяльність не менш як п’ять навчальних років 
на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, 
завідуючого кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній ка-
федрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або 
за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою; 

2) які удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист 
України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», 
«Заслужений діяч мистецтв України»; 

3) які мають: 
стаж роботи не менш як рік після удостоєння зазначеного почесного 

звання; 
значні особисті творчі досягнення: 
у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, 

відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів; 
в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та рестав-

раційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; 
у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, теат-

ральні постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педа-
гогічній діяльності; 

наукові праці у фахових наукових виданнях України чи провідних науко-
вих виданнях інших держав; 

4) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою 
країн, які входять до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що 
підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу; 

5) які особисто підготували не менш як трьох лауреатів міжнародних або 
державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів. 

7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих 
навчальних закладів або наукових установ, зарахованих на посади після об-
рання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом: 

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата 
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наук), доктора наук; 
2) які мають: 
стаж наукової роботи не менш як п’ять років на посаді старшого науково-

го співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового 
співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та 
завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, секто-
ром, лабораторією), завідуючого кафедрою, призначені на посади ректора, 
проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової 
роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах 
не менше календарного року; 

наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або 
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 
двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 
баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов; 

сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 
освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або 
кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), 
пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліко-
вані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукомет-
ричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов; 

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 7  розділу II в редакції Наказу 
Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 

3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчаль-
ному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить 
до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які 
фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, 
свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли 
участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпо-
зіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах. 

8. Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціаль-
ністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуд-
жено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що 
опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково 
обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове за-
вдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань. 

ІІІ. Розгляд атестаційних матеріалів 
1. Атестація здобувачів вчених звань професора і доцента, які ведуть нав-

чально-методичну роботу у вищих навчальних закладах, у тому числі закла-
дах післядипломної освіти, здійснюється на кафедрі, де вони працюють. При 
цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основно-
му напрямку діяльності даної кафедри. Якщо здобувач працює на багато-
профільній кафедрі, то у рішенні щодо присвоєння вченого звання вказується 
основний курс, який він викладає. 

2. Атестація здобувачів вченого звання професора та старшого дослідни-
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ка, які працюють у наукових установах або у наукових підрозділах вищих 
навчальних закладів, здійснюється зі спеціальності за профілем їх основної 
діяльності відповідно до галузей знань і спеціальностей з урахуванням 
трансформації галузей науки та наукових спеціальностей відповідно до зако-
нодавства. 

3. Розгляд атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань здійснюється 
вченими радами вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післяди-
пломної освіти, наукових установ, за висновком кафедри, відповідного 
структурного підрозділу наукової установи. 

4. Розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі вищого навчального за-
кладу має передувати проведення відкритої лекції для студентів відповідного 
напряму підготовки (спеціальності) за умови присутності на ній не менше 
трьох викладачів кафедри. 

5. На засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третин членів 
кафедри заслуховується звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача та 
результати проведення відкритої лекції. 

За результатами розгляду атестаційних матеріалів кафедра: 
готує висновок, яким підтверджуються високий науково-методичний 

рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявле-
ному вченому званню, і передає секретарю вченої ради вищого навчального 
закладу; 

рекомендує доопрацювати атестаційні матеріали. 
Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри 

відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів кафедри). 
Повторно атестаційні матеріали розглядаються на кафедрі вищого нав-

чального закладу після доопрацювання. 
6. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань 

відповідним структурним підрозділом наукової установи визначається вче-
ною радою наукової установи. 

7. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на 
засіданні вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і 
старшого дослідника у вищому навчальному закладі, у тому числі закладі 
післядипломної освіти, науковій установі, визначається вченою радою. 

8. Вчений секретар після прийняття вченою радою рішення про при-
своєння здобувачу вченого звання протягом 15 днів оформляє атестаційну 
справу здобувача вченого звання відповідно до вимог розділу IV «Оформ-
лення атестаційної справи» цього Порядку та надсилає її до МОН. 

9. Вчена рада на запити МОН надає додаткову інформацію і матеріали 
про діяльність здобувача вченого звання, процедуру його атестації. 

10. На рішення вченої ради про присвоєння/відмову у присвоєнні вченого 
звання здобувач вченого звання протягом двох місяців з дня прийняття 
рішення вченою радою може подати апеляцію до вченої ради або до МОН. 

У разі надходження апеляції до вченої ради формується склад апе-
ляційної комісії, крім випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті 
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виявлених недоліків. Апеляційна комісія формується у складі голови та 
членів комісії. Рішення щодо утворення апеляційної комісії та затвердження 
її складу приймає вчена рада. 

Апеляційна комісія готує висновок, який підписується всіма членами 
комісії. 

11. На підставі висновку апеляційної комісії вчена рада приймає рішення 
про задоволення або про відмову у задоволенні апеляції. 

Якщо апеляцію здобувача вченого звання задоволено, то вчена рада може 
прийняти рішення про присвоєння вченого звання та в установленому поряд-
ку надіслати до МОН атестаційну справу здобувача вченого звання. 

IV. Оформлення атестаційної справи 
1. Атестаційна справа здобувача вченого звання складається з таких до-

кументів: 
1) супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання 

(додаток 1); 
2) копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом учено-

го секретаря вченої ради; 
3) копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у 

разі зміни здобувачем вченого звання імені); 
4) рішення вченої (науково-технічної) ради щодо присвоєння вченого 

звання згідно з додатком 3 (для здобувачів вченого звання по ка-
федрі), додатком 4 (для здобувачів вченого звання зі спеціальності) 
або додатком 5 (для діячів культури і мистецтв) до цього Порядку; 

5) копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), ате-
статів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) 
(для здобувачів вченого звання професора), документів про удостоєння 
відповідного почесного звання або інших нагород (для діячів культури і ми-
стецтв), засвідчені підписом ученого секретаря вченої ради та скріплені пе-
чаткою вищого навчального закладу або наукової установи; 

6) протокол засідання лічильної комісії (додаток 6); 
7) список навчально-методичних праць та/або наукових праць (додаток 

7); 
8) копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень во-

лодіння іноземною мовою; 
9) довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування 

на посаду та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за 
сумісництвом; 

10) довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у 
вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, 
наукових установах (додаток 8). 

2. Атестаційна справа здобувача вченого звання, який працює у вищому 
навчальному закладі, що має статус дослідницького, складається з таких до-
кументів: 

1) супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання, 
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який працює у вищому навчальному закладі, що має статус дослідницького 
(додаток 2); 

2) копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом учено-
го секретаря вченої ради; 

3) копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у 
разі зміни здобувачем вченого звання імені); 

4) рішення вченої (науково-технічної) ради щодо присвоєння вченого 
звання згідно з додатком 3 (для здобувачів вченого звання по ка-
федрі), додатком 4 (для здобувачів вченого звання зі спеціальності) 
або додатком 5 (для діячів культури і мистецтв) до цього Порядку; 

5) протокол засідання лічильної комісії (додаток 6). 
3. Обкладинки атестаційних справ здобувачів вчених звань оформляють-

ся згідно з додатками 9, 10 до цього Порядку. 
4. Якщо особа виконує роботу за закритою тематикою, атестаційна спра-

ва здобувача вченого звання комплектується нетаємними документами. 
V. Оформлення та видача атестатів 

1. Після затвердження відповідно до законодавства атестаційною ко-
легією МОН рішень вчених рад про присвоєння вчених звань МОН виписує і 
видає атестати за зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 2015 року № 656. 

2. Атестат, виданий МОН, є документом, який засвідчує рівень про-
фесійної кваліфікації науково-педагогічного, наукового працівника при 
вирішенні питань зайняття ним відповідної посади та оплати його праці. 

3. Оформлення атестатів здійснюється протягом двох місяців після прий-
няття рішення атестаційною колегією МОН. 

4. Атестати видаються відповідальним особам (ученим секретарям вче-
них рад) для вручення їх працівникам, яким присвоєні вчені звання. 

5. У випадку втрати, знищення або пошкодження виданого атестата про 
присвоєння вченого звання видається дублікат атестата з новим порядковим 
номером. Дублікат оформляється у повній відповідності до раніше виданого 
атестата. 

У разі зміни працівником прізвища, імені, по батькові (так само, як і 
зміни кафедри, галузі професійної діяльності) виписаний атестат обміну і пе-
реоформленню не підлягає. 

VІ. Позбавлення вчених звань 
1. Позбавлення вчених звань здійснюється відповідно до порядку їх при-

своєння. 
Питання про позбавлення вченого звання розглядається атестаційною ко-

легією МОН: 
у разі надходження до МОН рішення вченої ради про позбавлення вчено-

го звання; 
за клопотанням вченої ради, яка надсилала до МОН документи щодо 

присвоєння вченого звання; 
у разі виявлення МОН порушення вимог законодавства з питань при-
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своєння вчених звань; 
відповідно до рішення суду. 
2. Для вивчення обставин, пов'язаних з порушенням питання про позбав-

лення вченого звання, на засіданні вченої ради із числа її членів утворюється 
комісія, кількісний та персональний склад якої визначається вченою радою. 

3. У 15-денний строк після розгляду питання про позбавлення працівника 
вченого звання до МОН надсилаються такі документи: 

рішення (клопотання) вченої ради про позбавлення вченого звання; 
оригінал протоколу засідання лічильної комісії; 
копії документів про присвоєння вченого звання; 
інші документи, що підтверджують порушення вимог законодавства з пи-

тань присвоєння вчених звань. 
4. Атестаційна колегія МОН відповідно до законодавства затверджує 

рішення вченої ради про позбавлення (позбавляє) вченого звання з урахуван-
ням всіх матеріалів справи і результатів попереднього експертного розгляду. 

На підставі рішення атестаційної колегії МОН атестат особи, позбавленої 
вченого звання, визнається недійсним. 

5. Вчена рада на запити МОН надає інформацію, документи і матеріали, 
необхідні для розгляду питання про позбавлення вченого звання. 
 
Директор департаменту  
атестації кадрів  
вищої кваліфікації 

 
 
 

С.Д. Криштоф
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ДДУВС 
від 04 жовтня 2017 № 702 

ПОЛОЖЕННЯ 
про наукові та навчальні видання Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 
 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Положення про наукові та навчальні видання (далі – Положення) 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  (далі – уні-
верситет) розроблено відповідно до: 

– Закону України “Про вищу освіту”; 
– Закону України “Про видавничу справу”; 
– Закону України “Про авторське право і суміжні права”; 
– Закону України “Про приєднання України до Бернської конвенції про 

охорону літературних і художніх творів”; 
– Закону України “Про захист інформації в автоматизованих систе-

мах”; 
– Закону України “Про Національну програму інформатизації”; 
– наказу Держстандарту України від 22.06.2015 № 61, яким затвердже-

но  ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. 
Терміни та визначення понять» (дата набуття чинності перенесена на 
01.07.2016 згідно з наказом ДП УкрНДНЦ від 04.03.2016  № 65); 

– наказу Державного комітету України з питань технічного регулюван-
ня та споживчої політики від 11.03.2010 № 85, яким затверджено і введено в 
дію ДСТУ 7157:2010 “Інформація та документація. Видання електронні. Ос-
новні види та вихідні відомості”; 

– наказу Держстандарту України від 23.02.1995 № 58, яким затвердже-
но і введено в дію ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і тех-
ніки. Структура і правила оформлення”; 

– наказу МОН молодь спорту України від 01.10.2012 № 1060 “Про за-
твердження Положення про електронні освітні ресурси”; 

– наказу МОН України від 18.04.2014 № 486 “Деякі питання скасуван-
ня процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літе-
ратурі для вищих навчальних закладів”; 

– Методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягів підруч-
ників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, затверджених 
рішенням вченої ради Науково-методичного центру вищої освіти Міністерс-
тва освіти і науки України, протокол № 6 від 29.07.2005; 

− Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття науко-
вого ступеня доктора і кандидата наук, затверджених наказом МОНмолодьс-
порту України від 17.10.2012 № 1112 із змінами, внесеними згідно із наказом 
МОНмолодьспорту України від 21.03.2013 № 365, та Вимог до оформлення 
дисертації, затверджених наказом МОН України від 12.01.2017 № 40; 
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– Статуту університету. 
Завданнями Положення є: 
– встановлення вимог до структури, змісту, обсягів та оформлення нау-

кових та навчальних видань, а також процедури підготовки цих видань нау-
ково-педагогічними, науковими та іншими працівниками університету; 

– організаційно-методичний супровід процесу підготовки навчальних 
та наукових видань; 

– встановлення порядку схвалення до друку та видання підготовлених 
науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками університету 
наукових та навчально-методичних праць. 
 

2. ВИДИ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ 
2.1. Види наукових видань 
2.1.1. Монографія – наукове або науково-популярне видання, що 

містить повне дослідження однієї проблеми або теми та належить одному чи 
кільком авторам. 

2.1.2. Тези доповідей (повідомлень) – наукове видання, що містить ко-
роткий виклад текстів доповідей чи повідомлень, опублікованих до початку 
проведення наукового заходу. 

2.1.3. Матеріали конференції (круглого столу) – наукове видання, що 
містить тексти доповідей чи повідомлень, рекомендації та рішення, які 
відображають підсумки наукового заходу. 

2.1.4. Збірник наукових праць – наукове видання, що містить до-
слідницькі праці наукових установ, навчальних закладів чи товариств. 

2.2. Види навчальних видань 
2.2.1. Підручник – навчальне видання, що містить систематизоване 

викладення навчальної дисципліни та відповідає програмі навчальної дисци-
пліни.  

2.2.2. Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або 
частково (повністю) замінює підручник, містить систематизоване викладення 
навчальної дисципліни та відповідає програмі навчальної дисципліни.  

Навчальні посібники слід розробляти для доповнення або заміни будь-
якої частини підручника, не допускаючи його дублювання. 

2.2.3. Навчально-методичний посібник – навчальний посібник, основ-
ним змістом якого є методика викладання навчальної дисципліни (її розділу, 
частини) або методика щодо розвитку та виховання особистості. 

2.2.4. Навчальний наочний посібник – навчальний посібник, основним 
змістом якого є зображення, що унаочнюють предмет навчальної дисципліни. 

2.2.5. Практичний посібник – видання, що містить опис технології 
практичної діяльності, призначене для оволодіння якою-небудь професією, 
знаннями, навичками та (або) підвищення фахової кваліфікації й майстер-
ності. 

2.2.6. Методичний посібник – видання, основним змістом якого є мето-
дика виконання будь-якого виду практичної діяльності. 
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2.2.7. Хрестоматія – навчальний посібник, що містить літературно-
художні, історичні та інші твори чи уривки з них, які є предметом вивчення у 
навчальній дисципліні. 

2.2.8. Практикум – навчальний посібник, що містить сукупність прак-
тичних завдань і (або) вправ із певної навчальної дисципліни, які сприяють 
засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. 

2.2.9. Методичні рекомендації, методичні настанови – видання, що 
містить рекомендації та настанови щодо виконання певних дій, процесів, 
операцій практичної  діяльності. 

2.2.10. Енциклопедичний словник, словник-довідник – видання, що 
містить статті невеликого обсягу, викладені у стислій формі та розташовані 
за абеткою їхніх назв. 

2.2.11. Мовний словник, лінгвістичний словник – довідкове видання, 
що містить упорядкований перелік мовних одиниць з відомостями про їх 
значення, вживання, будову, походження тощо або з перекладом іншою мо-
вою. 

2.2.12. Довідник – довідкове видання прикладного характеру, побудо-
ване у систематичному порядку чи за абеткою назв статей, призначене для 
швидкого пошуку певних відомостей. 

2.2.13. Дистанційний курс (веб-ресурс дисципліни) – систематизоване 
зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, що розроб-
лене з метою реалізації дистанційної взаємодії здобувачів вищої освіти і 
викладача незалежно від їх місцезнаходження, та є доступним через Інтернет 
(локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних кори-
стувачеві програмних засобів. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ  

ТА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ В УНІВЕРСИТЕТІ 
3.1. Формування Плану НД і ДКР університету (розділи 1, 2), що пе-

редбачає підготовку наукових та навчальних видань на календарний рік, 
включає такі етапи: 

3.1.1. Обговорення на кафедрі стану забезпечення освітнього процесу 
навчальними та науковими виданнями і підготовка відповідних пропозицій 
на наступний календарний рік, які надаються декану факультету до 30 верес-
ня поточного року за встановленою формою (додаток 1). 

У визначенні видів і кількості наукових/навчальних видань, запропоно-
ваних кафедрою на наступний навчальний рік, керівник кафедри повинен ви-
ходити з таких підстав: 

–  стан забезпеченості навчальних дисциплін, що викладаються на ка-
федрі, науковими/навчальними виданнями. У разі відсутності необхідних для 
освітнього процесу видань або часткової забезпеченості ними науково-
педагогічний склад кафедри приймає рішення про розробку необхідної нау-
кової/навчальної літератури з визначенням авторів, відповідальних за її під-
готовку. Рішення кафедри оформлюється відповідною ухвалою у протоколі 
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засідання кафедри. У формуванні авторського колективу необхідно врахову-
вати наукову спеціалізацію працівників кафедри, а також навчальні дисцип-
ліни, що ними викладаються; 

–  рік видання наявних у бібліотеці наукових/навчальних видань з кож-
ної навчальної дисципліни. Якщо виданню понад 5 років – для юридичних 
дисциплін, понад 10 років – для дисциплін соціально-гуманітарного напряму, 
то рекомендується підготувати нове видання або нову редакцію існуючого із 
змінами та доповненнями. 

3.1.2. Декани факультетів узагальнюють надані кафедрами пропозиції, 
за потреби коригують, оформлюють за відповідною формою (додаток 1) та 
надають до відділу організації наукової роботи до 10 жовтня поточного року. 

3.2. Відділ організації наукової роботи до 15 листопада поточного року 
готує проект Плану НД і ДКР, погоджує його з проректором за напрямом та 
подає на затвердження ректору університету. 

3.3. Підготовка позапланових видань в університеті здійснюється про-
тягом навчального року з урахуванням новітніх тенденцій у науковій сфері та 
потреб освітнього процесу.  

3.4. Зміни у термінах подання та видах планових наукових/навчальних 
видань не пізніше, ніж за один місяць до встановленого у Плані НД і ДКР 
терміну, завідувач кафедри погоджує із відділом організації наукової роботи, 
проректором за напрямом, після чого отримує дозвіл на означені зміни у рек-
тора університету. Відповідна заява із дозволом ректора університету 
реєструється та надається до відділу організації наукової роботи. 

3.5. Вимоги до розробників навчальної літератури: 
3.5.1. Підготовку наукових та навчальних видань здійснюють науково-

педагогічні,  наукові та інші працівники університету. 
3.5.2. У разі підготовки наукового або навчального видання з певної 

науки (дисципліни) авторським колективом обов’язковим є: 
- визначення керівника авторського колективу; 
- залучення до даного колективу науково-педагогічного працівника ка-

федри, який викладає дану дисципліну. 
3.5.3. Керівник авторського колективу: 
– здійснює координацію роботи співавторів з підготовки наукового чи 

навчального видання; 
– визначає етапи та встановлює терміни виконання відповідної роботи 

співавторами та здійснює контроль за їх дотриманням; 
– здійснює відносини від імені авторів з видавництвом під час підгото-

вки видавничої верстки (макету) рукопису; 
– погоджує із членами авторського колективу частку кожного із них у 

науковому/навчальному виданні та забезпечує надання інформації про вне-
сок кожного співавтора (із указівкою назви розділу, підрозділу або іншої 
структурної частини книги та об’єму авторської частки у друкованих арку-
шах) як у супровідних документах до видання (на етапі розгляду та схвален-
ня до друку), так і у друкованому/електронному варіанті видання (на етапі 
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формування макету видання). Інформація про внесок кожного співавтора ро-
зташовується на сторінці, що містить бібліографічні реквізити видання, або 
на останній сторінці видання. 

3.5.4. Завідувач кафедри разом з автором (керівником авторського ко-
лективу) несе відповідальність за своєчасне подання завершеного рукопису 
до визначених цим положенням інстанцій, якими передбачено розгляд і схва-
лення рукопису видання до друку. 

3.6. Форма видання. 
3.6.1. Наукові та навчальні праці можуть бути представлені як паперове 

(друковане) та/або як електронне навчальне видання. Паперове (друковане) 
видання супроводжується електронним аналогом. 

3.6.2. Електронний аналог друкованого видання – електронний варіант 
друкованого видання, у якому збережено таке ж як у паперовому варіанті 
розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо. 
Електронний аналог друкованого видання може вважатись додатком до кни-
ги, що первинно виконана в паперовому вигляді. 

3.6.3. Електронний аналог наукового/навчального видання, розробле-
ного у паперовому (друкованому) вигляді, надається до відділу організації 
наукової роботи впродовж одного місяця після схвалення до друку та вико-
ристання у навчальному процесі для подальшого його розташування на сайті 
університету у розділі «Бібліотека студента». 

3.6.4. Електронне навчальне видання (ЕНВ) − електронний документ, 
який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й 
призначений для розповсюдження в незмінному вигляді та розміщене на 
електронному носії або на серверах університету, в т.ч. у розділі електронної 
бібліотеки. ЕНВ містить систематизовані дані наукового або прикладного ха-
рактеру, подані у формі, зручній для навчання і викладання, у вигляді тексто-
вої, графічної, цифрової, мовної (звукової), музичної, фото-, відео- та іншої 
інформації або як сукупність таких форм подання інформації.  

3.6.5. Електронне навчальне видання може мати або не мати паперовий 
(друкований) відповідник. Електронне навчальне видання надається до зага-
льної бібліотеки впродовж одного місяця після схвалення до тиражування та 
використання у навчальному процесі для подальшого його розташування на 
сайті університету у розділі «Бібліотека студента». 

3.6.6. Електронне навчальне видання є авторським виданням і захи-
щається законом на рівні друкованого навчального видання. 

 
4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТУКТУРИ, ОБСЯГУ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ 
4.1. Загальні вимоги 
Усі навчальні видання мають відповідати таким вимогам: 
4.1.1. Зміст навчального видання повинен відповідати змісту програми  

навчальної дисципліни. 
4.1.2. Матеріал навчального видання має забезпечувати реалізацію ос-
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новних принципів навчання: науковості, систематичності, послідовності й 
доступності викладу, наочності, ґрунтовності, зв’язку матеріалу з про-
фесійною діяльністю. 

4.1.3. У навчальному виданні мають бути відображені тісні міждисци-
плінарні зв’язки та проблемний підхід до засвоєння знань, орієнтація здобу-
вача вищої освіти на самостійний пошук інформації та навчально-творчу 
діяльність, у тому числі на самоорганізацію, планування, рефлексію, само-
оцінку. Представлений у навчальному виданні матеріал має бути пов’язаний 
з практичними завданнями.  

4.1.4. Навчальне видання повинне мати високий науково-методичний 
рівень, відображати новітні досягнення науки, техніки, суспільного життя, 
містити необхідний довідковий апарат. 

4.2. Вимоги до змісту навчального видання  
4.2.1. Змістове наповнення навчального видання повинно відрізнятися 

об’єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю. Композиція, 
прийоми введення до тексту нових понять, використання засобів наочності 
повинні бути направлені на те, щоб передати здобувачеві вищої освіти певну 
інформацію, навчити його самостійно користуватися книгою, захопити його, 
викликати інтерес до предмета, що вивчається. 

4.2.2. Навчальний матеріал повинен викладатися систематизовано та 
структуровано. 

4.2.3. Мовленнєве оформлення змісту навчального видання має 
відповідати нормам літературної мови.  

4.2.4. У навчальному виданні має використовуватись якісний ілюстра-
тивний матеріал. 

4.3.  Вимоги до структури навчального видання  
4.3.1. Структура підручників, навчальних посібників: 
– зміст (перелік розділів); 
– вступ (або передмова); 
– основний текст; 
– питання, тести для самоконтролю; 
– обов’язкові та додаткові завдання, приклади; 
– довідково-інформаційні дані для розв’язання завдань (таблиці, 

схеми тощо); 
– бібліографічний список; 
– апарат для орієнтування в матеріалах книги (предметний, іменний 

покажчики); 
– підручники та навчальні посібники, за винятком тих, що мають 

грифи обмеженого доступу, повинні мати міжнародний бібліографічний 
номер ISBN. 

4.3.2. Структура методичних рекомендацій, практикумів: 
а) з методики засвоєння навчальної дисципліни: 
– навчально-тематичний план дисципліни (теми, підтеми, кількість 

годин відповідно до навчального плану); 
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– вступ, у якому розкривається місце курсу у навчальному процесі, 
мета, предмет вивчення, роль у підготовці фахівця, місце дисципліни серед 
інших предметів, попередні знання, що є основою для вивчення курсу, особ-
ливості, основні завдання, що стоять перед здобувачем вищої освіти при вив-
ченні дисципліни, особливості дисципліни, використані технічні засоби;  

– основний текст – назва теми, методи опрацювання лекційного ма-
теріалу і літератури, інструкції щодо виконання індивідуальних і самостійних 
завдань, підготовки до практичних занять; 

– питання, тести для самоконтролю; 
– обов’язкові та додаткові завдання, приклади; 
– за потреби довідково-інформаційні дані для виконання завдань (таб-

лиці, схеми тощо); 
– бібліографічний список; 
б) з проблематики професійної практичної діяльності: 
– вступ, у якому розкривається   актуальність розглядуваної пробле-

матики, поточний стан та перспективи її вирішення на законодавчому та 
практичному рівні, загальний огляд питань, щодо яких будуть надані мето-
дичні рекомендації; 

– основний текст – дидактично та методично оброблений і системати-
зований автором матеріал, що являє собою опис алгоритму, методики вико-
нання певного виду практичної діяльності або вирішення значущої для прак-
тики проблеми; 

– питання для самоконтролю; 
– за потреби довідково-інформаційні дані для розв’язання розглядува-

ної проблематики; 
– бібліографічний список. 
4.3.3. Вимоги до окремих структурних елементів видань: 
4.3.3.1. Зміст. 
Зміст – це перелік приведених у книзі заголовків рубрик. Заголовки 

змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті. Скорочувати заголов-
ки у змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками у тексті не 
дозволяється.  

До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки рукопису, за 
винятком підзаголовків, розташованих у підбір з текстом. 

Позначення ступенів прийнятої рубрикації (“частина”, “розділ”, “пара-
граф” та їхні порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними заго-
ловками і відділяються від них крапкою.  

4.3.3.2. Вступ (передмова). 
Вступ (передмова) у навчальній книзі повинен відповідати таким осно-

вним вимогам: характеризувати роль та значення дисципліни (виду занять) у 
підготовці фахівця, показувати місце курсу (його частин) серед інших дисци-
плін, містити формулювання основних задач, що стоять перед здобувачем 
вищої освіти при вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови – 0,1-0,2 
авт. арк. 
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4.3.3.3. Питання, тести, завдання. 
Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння знань) 

у навчальній книзі дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання 
навчального матеріалу у процесі самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 
Такі контрольні питання та завдання, що розміщуються наприкінці кожної 
структурної частини книги (глави, параграфа), мають сприяти формуванню 
практичних прийомів і навичок логічного мислення. 

Методично правильно поставлені питання та завдання є запорукою то-
го, що процес засвоєння знань приведе до їх практичного застосування. У 
ході виконання контрольних завдань бажано передбачити використання 
аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити умови обов’язкового викори-
стання нормативної та довідкової літератури. 

Кожне навчальне видання повинне містити приклади, питання, за-
дачі/завдання. 

4.3.3.4. Ілюстрації: 
– повинні використовуватися тільки у тих випадках, коли вони розкри-

вають, пояснюють або доповнюють інформацію, що міститься у навчальному 
виданні. Наявність їх дозволяє авторам передати більш чітко, точно та образ-
но програмні матеріал, що викладаються; 

– мають відповідати ступеню підготовленості здобувачів вищої освіти; 
– не повинні повторювати матеріалу основного тексту або містити зай-

ву інформацію чи малозначущі подробиці, що відволікають читача від засво-
єння теми; 

– мають бути виконані однією технікою; 
– передбачати використання графіків та діаграм, які є ефективним засо-

бом передачі інформації між величинами і явищами, що вивчаються; 
– подаватися бажано у кольоровому вигляді, що не тільки збагатить ін-

формацію, а й дозволить акцентувати увагу читачів на основних ідеях ілюст-
рованого матеріалу. 

4.3.3.5. Бібліографічний список. 
У навчальних виданнях необхідно використовувати лише дані, допу-

щені до опублікування у відкритому друці. 
У розділі «Бібліографічний список» необхідно вказати основну вико-

ристану та рекомендовану літературу для поглибленого вивчення курсу. 
Основними елементами бібліографічного опису є прізвища автора, 

назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість 
сторінок. Бібліографічні посилання необхідно давати на останнє видання да-
ного твору або зібрання творів. 

4.3.3.6. Покажчики. 
Покажчики мають стати обов’язковим структурним елементом підруч-

ників та навчальних посібників. Вони полегшують користування книгою. До 
предметного покажчика необхідно включати основні терміни і поняття, що 
зустрічаються у книзі, а до іменного – прізвища та ініціали тих осіб, відо-
мості про яких можна знайти в книзі. Поруч з терміном у предметному по-
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кажчику або прізвищем у іменному покажчику через кому проставляються 
номери сторінок, на яких цей термін або прізвище зустрічаються. 

Терміни у предметному покажчику та прізвища в іменному покажчику 
пишуться в один стовпчик та розташовуються строго в алфавітному порядку. 

Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери, відділя-
ють від наступної групи пробілом. 

4.3.3.7. Додатки. 
Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчальної книги. У 

вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюст-
рують основний текст. Додатки за своїм характером та змістом повинні сто-
суватися всієї книги в цілому або її окремимих частин, а не окремих частко-
вих питань. 

Не допускається включати до книги додатки, що не мають безпосе-
реднього відношення до тем, розглядуваних у навчальному виданні. 

4.4. Вимоги до обсягу навчального видання 
Обсяг навчального видання визначається в авторських аркушах (1 ар-

куш – 40 тис. друкованих знаків). Для встановлення кількості авторських ар-
кушів у рукописі необхідно кількість знаків з пробілами (у діалоговому вікні 
«Статистика») поділити на 40000. У практичній роботі на попередньому ета-
пі автор може брати за один авторський аркуш 22 сторінки комп’ютерного 
тексту, надрукованого через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman № 14 
на стандартному аркуші формату А 4.  

Обсяг навчального видання повинен визначатися кількістю годин за 
навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни, реальним 
бюджетом часу здобувачів вищої освіти для самостійного вивчення навчаль-
ного матеріалу та продуктивністю засвоєння ними інформації. 

Обсяг навчального видання необхідно визначати за формулою: 
V нв = К нв* 0,14 (Ta + T cpc), 
де V нв – обсяг навчального видання в авторських аркушах; 
К нв – коефіцієнт навчального видання (для підручника – 1, для інших 

навчальних видань – 0,5 < К нв < 1, де величина К нв визначається тією част-
кою навчальної програми, яку охоплює навчальне видання. Так, якщо ця 
частка становить 70% програми, то К нв = 0,7 і т.д.); 

0,14 /авт. арк./год/ – коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння 
1 авт. арк. навчальної інформації за одну годину самостійної роботи з літера-
турою, розв’язання задач, прикладів тощо; 

Ta – кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну 
для аудиторних занять; 

T cpc – кількість годин у навчальному плані, відведених для само-
стійної роботи здобувачів вищої освіти. 

 
4.5. Вимоги до технічного оформлення рукопису навчального ви-

дання  
4.5.1. Авторський текстовий оригінал має бути представлений у вигляді 
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єдиного файлу у форматі doc або docx. Розбивка матеріалу на  окремі файли  
(напр., розділи, глави, теми тощо) не допускається.   

4.5.2. Формат аркуша − А 4. При наборі необхідно використовувати 
шрифт Times New Roman. Розмір шрифту (кегль) тексту – 14 пт. Міжрядко-
вий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1,25 см. Вирівнювання основного тек-
сту – по ширині.   

Допускається використання 10 – 11 кегля шрифту Times New Roman і 
одинарного міжрядкового інтервалу для таблиць і в рисунках (графіках, схе-
мах).   

4.5.3. Розміри полів складають:  ліве – не менше 20-25 мм, праве – не 
менше 10 мм; верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.  

4.5.4. Нумерація сторінок наскрізна по всьому тексту, сторінки слід 
нумерувати арабськими цифрами внизу в середині рядка без крапки в кінці, 
розмір шрифту – 10 – 12 пт.   

4.5.5. Правила скорочень слів і словосполучень встановлюються ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення  слів і словосполучень україн-
ською мовою. Загальні  вимоги  та  правила». 

4.5.6. У спеціальній літературі допускається вживання без розшифру-
вання тільки скорочень, зрозумілих читачеві. Інші скорочення повинні бути 
розшифровані при першому згадуванні в тексті або наводитись в окремому 
списку умовних скорочень.   

 
6. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТУКТУРИ  

ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
6.1. Загальні вимоги 
Усі наукові видання мають відповідати наступним вимогам: 
6.1.1. Наукові видання повинні мати високий науковий рівень, подані ав-

тором власні науково-обгрунтовані теоретичні або еспериментальні  резуль-
тати, наукові положення, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчи-
ти про особистий внесок автора в науку. 

6.1.2. Наукові видання повинні фіксувати науковий пріоритет, забезпе-
чувати первинною науковою інформацією суспільство, слугувати висвітлен-
ню основного змісту і результатів наукового дослідження. 

6.1.3. Наукові видання повинні відповідати загальноуніверситетським, 
кафедральним та іншим темам досліджень. 

6.1.4. При підготовці наукового видання необхідно дотримуватися ви-
мог наукової етики.  

6.1.5. Наукові видання мають відповідати за змістом і формою жанру 
публікації. 

 
6.2. Вимоги до змісту наукового видання  
6.2.1. Змістове наповнення наукового видання повинно відрізнятися 

чіткістю формулювань і викладу матеріалу, логікою висвітлення основних 
ідей, концепцій, висновків. 
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6.2.2. Науковий матеріал повинен викладатися систематизовано та 
структуровано. 

6.2.3. Мовленнєве оформлення змісту наукового видання має 
відповідати нормам літературної мови.  

6.3. Вимоги до структури наукового видання  
6.3.1. Структура монографії: 
– титульний аркуш;  
– анотація;  
– зміст; 
– перелік умовних позначень (при необхідності); 
– вступ;  
– основна частина;  
– висновки; 
– література; 
– додатки (за наявності).  
6.3.2. Вимоги до окремих структурних елементів монографії: 
6.3.2.1. Титульний аркуш. 
Титульний аркуш є першою сторінкою монографії і править за основне 

джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку 
документа. Титульний аркуш оформлюють відповідно до чинних стандартів з 
бібліотечної та видавничої справи. 

Титульний аркуш містить вихідні дані (відомості про автора, назву, 
підзаголовок і підзаголовкові дані, вихідні дані (місце, рік, організація, на 
звороті титулу − УДК, обмеження щодо розповсюдження або гриф секретно-
сті, якщо це необхідно, міжнародний стандартний книжковий номер ISBN (за 
винятком монографій з обмеженим доступом), грифи затвердження та по-
годження), макет анотованої каталожної картки (містить бібліографічний 
опис видання, авторський знак, анотацію, на звороті титулу − копірайт (знак 
охорони авт. права).  

6.3.2.2. Анотація. 
Анотація – це скорочений виклад змісту монографії з основними фак-

тичними відомостями і висновками. Вона має повну змістовну й частково 
формальну залежність від первинного документа. Анотація монографії подає 
основні відомості й висновки, потрібні для початкового ознайомлення з до-
кументом. На розсуд автора(ів) анотація подається паралельно українською 
та англійською мовами. 

6.3.2.3. Зміст. 
Зміст – це перелік приведених у монографії заголовків рубрик. Заго-

ловки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті. Скорочувати за-
головки у змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками у 
тексті не дозволяється.  

До змісту включають: перелік умовних скорочень, символів, одиниць, 
скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, 
підрозділів, пунктів і підпунктів основної частини монографії; висновки; 
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літературу; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. 
Позначення ступенів прийнятої рубрикації (“розділ”, “підрозділ”, 

“пункт” та їхні порядкові номери) пишуться в один рядок з відповідними за-
головками і відділяються від них крапкою. Всі заголовки у змісті починають-
ся з прописної літери без крапки на кінці. Останнє слово кожного заголовка 
з’єднують крапками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику 
змісту. 

6.3.2.4. Вступ.  
У вступі коротко викладають: оцінку сучасного стану проблеми, 

відмічаючи практично розв’язані задачі, прогалини знань, що існують у даній 
галузі, провідних вчених і фахівців даної галузі; світові тенденції розв’язання 
поставлених задач; актуальність даної роботи та підставу для її виконання; 
мету роботи та галузь застосування; взаємозв’язок з іншими роботами. 

6.3.2.5. Основна частина.  
В основній частині має бути вичерпно і повно викладено зміст власних 

досліджень. При викладенні основної частини особливу увагу необхідно 
приділити новизні роботи.  

Зміст власних досліджень викладають, поділяючи матеріал на розділи. 
Розділи можуть поділятися на підрозділи (нумерація складається з номера 
розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою), пункти 
(нумерація − з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового 
номера пункту, відокремлених крапкою), підпункти (нумерація − з номера 
розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і поряд-
кового номера підпункту, відокремлених крапкою). Розділи, підрозділи, 
пункти і підпункти нумеруються арабськими цифрами. 

При нумерації формул і рисунків за наявності посилань на них у тексті 
монографії проставляються через крапку номер розділу та номер формули 
(рисунка). Формула, що нумерується, наводиться посередині нового рядка 
(нумерація − з правого боку в дужках). Номер та назва рисунка наводяться 
знизу/з правого боку рисунка. 

6.3.2.6. Висновки. 
Висновки вмішують безпосередньо після викладення основної частини, 

починаючи з нової сторінки. У висновках викладаються найбільш важливі 
наукові та практичні результати дослідження з урахуванням світових тенден-
цій вирішення поставленої задачі, вказуються наукові проблеми, для 
розв’язання яких можуть бути застосовані результати дослідження, можливі 
напрями продовження досліджень та галузі використання результатів до-
сліджень; наукова, соціальна значущість дослідження. 

Текст висновків може поділятись на пункти. 
6.3.2.7. Література.  
Бібліографічний опис літератури у монографії оформлюється автором з 

урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інфор-
мація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та 
правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого пе-
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реліку стилів оформлення списку наукових публікацій:   
1. MLA (Modern Language Association) style. 
2. APA (American Psychological Association) style. 
3. Chicago/Turabianstyle. 
4. Harvard style. 
5. ACS (American Chemical Society) style. 
6. AIP (American Institute of Physics) style. 
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style. 
8. Vancouver style. 
9. OSCOLA. 
10. APS (American Physics Society) style. 
11. Springer MathPhys Style. 
Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися 

обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього 
джерела. 

6.3.2.8. Додатки. 
У додатках вміщують матеріал, який:  
− є необхідним для повноти монографії, але включення його до основ-

ної частини монографії може змінити впорядковане й логічне уявлення про 
роботу; 

 − не може бути послідовно розміщений в основній частині монографії 
через великий обсяг або способи відтворення;  

− може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним 
для фахівців даної галузі.  

У додатки можуть бути включені:  
– додаткові ілюстрації або таблиці; 
– матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або фор-

му подання не можуть бути внесені до основної частини (проміжні формули і 
розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; протоколи та акти впро-
вадження, розрахунки економічного ефекту, листи підтримки результатів до-
слідницької роботи; інструкції та методики, опис алгоритмів, які не є основ-
ними результатами дослідження, описи і тексти комп’ютерних програм 
вирішення задач за допомогою електронно-обчислювальних засобів, які ро-
зроблені у процесі виконання дослідження та ін.).  

6.3.3. Вимоги до технічного оформлення могографії.  
Формат аркуша − А4. При наборі тексту необхідно використовувати 

шрифт Times New Roman. Розмір шрифту (кегль) тексту – 14 пт. Міжрядко-
вий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1,5 см. Вирівнювання основного тек-
сту – по ширині.  Розміри полів складають:  ліве – не менше 20-25 мм, праве 
– не менше 10 мм; верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.  

 
7. РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ 

7.1. Фах рецензентів повинен відповідати предмету рецензованої нау-
кової/навчальної праці. 
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7.2. Рецензенти, як правило, повинні працювати у вищих навчальних 
закладах, наукових установах або практичних підрозділах.  

7.3. Рецензування підручників є виключно зовнішнім і здійснюється не 
менш, ніж трьома фахівцями із відповідної галузі професійної діяльності, два 
з яких повинні мати науковий ступінь доктора наук, один – кандидата наук. 

7.4. Рецензування навчальних посібників здійснюється не менш, ніж 
двома фахівцями із відповідної галузі професійної діяльності, з яких один 
повинен мати науковий ступінь доктора наук, один – кандидата наук. Залу-
чення до рецензування цих видань наукового, науково-педагогічного праців-
ника університету допускається у виняткових випадках при належному об-
грунтуванні завідувачем кафедри відсутності іншої можливості. 

7.5. Рецензування хрестоматій, словників, довідників здійснюється не 
менш, ніж двома фахівцями із відповідної галузі професійної діяльності, які 
повинні мати науковий ступінь. У разі необхідності один із рецензентів може 
бути працівником університету. 

7.6. Рецензування монографії за матеріалами дисертації, що подається 
на здобуття наукового ступеня доктора наук, здійснюється не менш, як двома 
фахівцями із відповідної галузі професійної діяльності, які повинні мати нау-
ковий ступінь доктора наук. Рецензування монографії за матеріалами канди-
датської дисертації – не менш як двома фахівцями із відповідної галузі про-
фесійної діяльності, з яких один повинен мати науковий ступінь доктора на-
ук, один – кандидата наук. 

7.7. Рецензування практикоорієнтованих видань (методичних рекомен-
дацій, практикумів, коментарів тощо) здійснюється не менш, ніж двома фахі-
вцями із відповідної галузі професійної діяльності, з яких щонайменше один 
повинен мати науковий ступінь, один – бути фахівцем-практиком, який може 
не мати наукового ступеня. 

7.8. У рецензії необхідно дати розгорнутий і вмотивований висновок 
про придатність рукопису до видання, керуючись принциповими міркуван-
нями, що виключають будь-яку суб’єктивну думку. Рецензія має містити 
кваліфікований аналіз, аргументовану оцінку  і обґрунтовані рекомендації.  

7.9. У кінці рецензії вказується прізвище, ім’я та по батькові рецензен-
та, посада, науковий ступінь, вчене звання. Рецензія дійсна при наявності 
підпису рецензента, завіреного в установі/організації, де працює рецензент. 

 
8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЯ ДО ДРУКУ (ТИРАЖУ-

ВАННЯ) НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ 
8.1. Рукописи наукових та навчальних видань розглядаються на таких 

рівнях: 
–  кафедра; 
–  секція науково-методичної ради; 
–  відділ організації наукової роботи; 
–  науково-методична рада (усі наукові та навчальні видання); 
–  учена рада (підручники, монографії). 
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8.2. Розгляд наукового/навчального видання повинен відбутися у такі 
терміни: 

– кафедрою – впродовж першого тижня місяця, в якому заплановано 
схвалення наукового/навчального видання до друку (тиражування) науково-
методичною/вченою радою; 

– секцією науково-методичної ради – впродовж другого тижня місяця, в 
якому заплановано схвалення наукового/навчального видання до друку (ти-
ражування) науково-методичною/вченою радою, проте не пізніше, ніж за 
тиждень до засідання науково-методичної ради;  

– відділом організації наукової роботи – впродовж третього тижня 
місяця, в якому заплановано схвалення наукового/навчального видання до 
друку (тиражування) науково-методичною/вченою радою; 

– науково-методичною радою та вченою радою – за встановленим в 
університеті графіком проведення засідань. 

8.3. Розгляд наукового/навчального видання повинен відбутися у тако-
му порядку. 

Не менш, ніж за тиждень до розгляду рукопису видання на засіданні 
кафедри автор/керівник авторського колективу надає завідувачу кафедри такі 
матеріали: 

– рукопис видання (з проставленими сторінками);  
– рецензії (оригінали);  
– авторську довідку про рукопис видання (форма довідки представ-

лена у додатку 2 до Положення). Авторська довідка після розгляду на 
засіданні кафедри оформлюється як додаток до протоколу засідання кафедри.  

Завідувач кафедри забезпечує попереднє ознайомлення усіх 
працівників кафедри із означеними матеріалами. 

Розгляд рукопису видання на засіданні кафедри передбачає активне об-
говорення науково-педагогічними працівниками його змісту, стуктури, нау-
ково-методичного рівня, дидактичної цінності, відповідності програмним ма-
теріалам, запитам цільової аудиторії. 

За результатами розгляду наукового/навчального видання на засіданні 
кафедри завідувач кафедри передає керівнику відповідної секції у передба-
чені п. 8.2 Положення терміни такі матеріали: 

– рукопис видання (з проставленими сторінками);  
– рецензії (оригінали);  
– Подання на ім’я голови науково-методичної ради (додаток 3); 
– витяг з протоколу засідання кафедри.  
Після розгляду наукового/навчального видання на засіданні секції нау-

ково-методичної ради керівник секції надає зазначені матеріали, додавши до 
них витяг з протоколу засідання секції, у відділ організації наукової роботи. 
Надання матеріалів у відділ організації наукової роботи має відбутися не 
пізніше, ніж за пять днів до засідання науково-методичної ради. 

Відділом організації наукової роботи здійснюється аналіз рукописів і 
супровідних матеріалів на відповідність їх встановлених Положенням вимо-
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гам та підготовка висновку. Висновок разом із рукописами та супровідними 
матеріалами надається на розгляд науково-методичної ради університету. 
Негативний висновок є підставою для зняття науково-методичною радою ру-
копису з розгляду.  

Керівник секції разом із завідувачем кафедри несе персональну 
відповідальність за своєчасне подання вищезазначених матеріалів до відділу 
організації наукової роботи та їх відповідність встановленим Положенням 
вимогам. 

На засіданні науково-методичної ради завідувач кафедри, на якій було 
здійснено підготовку наукового/навчального видання, доповідає інформацію 
щодо видання, представлену у Поданні на ім’я голови науково-методичної 
ради. 

Для розгляду підручників і монографій на засіданні вченої ради універ-
ситету секретар науково-методичної ради не пізніше, ніж за п’ять днів до 
засідання передає вищезазначені матеріали, додавши до них витяг з протоко-
лу засідання науково-методичної ради, секретареві вченої ради університету. 

У разі позитивного рішення науково-методичної/вченої ради щодо 
схвалення наукового/навчального видання до друку або розгляду вченою ра-
дою університету (для підручників, монографій) голова науково-методичної 
або вченої ради (у випадку розгляду підручників, монографій)  робить на ти-
тульній сторінці рукопису виконавчий напис «До видання». 

Після розгляду рукопису науково-методичною/вченою радою автору 
(керівнику авторського колективу) видається витяг з протоколу засідання 
науково-методичної/вченої ради про результати розгляду рукопису науково-
го/навчального видання. При негативному рішенні науково-методична рада 
університету повертає кафедрі (авторам) подані матеріали на доопрацюван-
ня, вказуючи причини, через які науковій/навчальній літературі відмовлено в 
рекомендації до друку. 

 
9. УМОВИ ВИДАННЯ ТА ПЕРЕВИДАННЯ НАУКОВОЇ/НАВЧАЛЬНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 
9.1. Автор (керівник авторського колективу) забезпечує видання руко-

пису наукової/навчальної книги у паперовому варіанті впродовж шести міся-
ців після схвалення до друку та надає щонайменше 10 примірників до бібліо-
теки університету. Забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до елект-
ронного варіанту наукового/навчального видання на сайті університету пе-
редбачено п. 3.4.5 Положення. 

9.2. У разі порушення термінів, визначених п. 9.1 Положення, завідувач 
кафедри, на якій здійснювалася підготовка рукопису видання, повідомляє 
членам науково-методичної ради на черговому засіданні про причини такого 
порушення. За наявності об’єктивних підстав науково-методична рада може 
подовжити терміни видання рукопису наукової/навчальної книги.  

9.3. Видання рукописів наукових/навчальних видань може здійснюва-
тися як у видаництві університету, так і в іншому видавництві, обраному ав-
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тором/керівником авторського колективу. 
9.4. Перевиданням є кожне нове видання певного науково-

го/навчального видання, яке підготовлене за матеріалами попереднього ви-
дання, але з переробкою чи доповненням новим текстом, окремими частина-
ми, розділами, параграфами або абзацами. На звороті титульної сторінки (по-
ряд із назвою видання) вказується: «2-ге вид. перероб і допов.» Обсяг нового 
матеріалу разом зі попереднім повинен відповідати встановленим Положен-
ням нормативу обсягів наукових/навчальних видань. 

 
10. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (АВТОРСЬКИХ 

ПРАВ) НА НАУКОВЕ/НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
10.1. Право інтелектуальної власності − це право особи на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти, визначені чинним зако-
нодавством України. 

10.2. Автор наукової/навчальної літератури – науково-педагогічний, 
науковий  або інший працівник університету, який своєю інтелектуальною та 
творчою працею створив наукове/навчальне видання. 

10.3. Створення наукового/навчального видання означає створення йо-
го у будь-якій об’єктивно вираженій формі. 

10.4. На наукову/навчальну літературу, розроблену науково-
педагогічними, науковими та іншими працівниками університету у порядку 
виконання ними службових обов'язків відповідно до службового завдання, 
трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем і/або посадових ін-
струкцій працівників університету, а також на їх перевидання поширюється 
правовий режим службового твору відповідно до чинного законодавства 
України. 

10.5. Університет має право проставляти на примірниках навчальних 
видань знак охорони авторського права (©ДДУВС), а також дату публікації. 

Якщо до складу співавторів службового твору включено особу, яка не є 
працівником університету, то на частину даного твору, автором якої вона є, 
не поширюється правовий режим службового твору.  

10.6. З моменту завершення рукопису навчального видання у його ав-
тора (співавторів) виникають особисті немайнові та майнові права на нав-
чальне видання. 

10.6.1 Особисті немайнові права інтелектуальної власності автора 
(співавторів) на службовий твір: 

10.6.1.1. Вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення на-
лежним чином імені автора на виданні наукової/навчальної літератури та йо-
го примірниках, а також за будь-якого публічного використання науково-
го/навчального видання. 

10.6.1.2. Вимагати збереження цілісності наукової/навчальної праці та 
протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій її зміні або 
будь-якому іншому посяганню на неї, що може зашкодити честі і репутації 
автора (співавторів). 
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10.6.1.3. Особисті немайнові права автора (співавторів) не можуть бути 
передані (відчужені) іншим особам. 

Особисті немайнові права належать автору (співавторам) незалежно від 
його (їх) майнових прав і зберігаються за ним (ними) навіть у разі передання 
(відчуження) майнових прав. 

10.6.2. Якщо інше не встановлено договором майнові права інтелекту-
альної власності на службовий твір належать: 

– університету; 
– науково-педагогічному, науковому або іншому працівнику уні-

верситету, який створив твір (або працівникам, якщо твір створений у співав-
торстві); 

– особі, яка не є працівником університету, якщо така була залуче-
на до авторського колективу як співавтор. 

10.6.3. Університет має право здійснювати державну реєстрацію май-
нових прав інтелектуальної власності на видання навчальної літератури, що 
визначені даним Положенням. 

 
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Дійсне Положення, а також усі зміни і доповнення до нього розг-
лядаються та схвалюються науково-методичною та вченою радою універси-
тету і затверджуються наказом ректора університету, що реєструється у вста-
новленому порядку. 

Схвалено рішенням вченої ради Дніпропетровського державного уні-
верситету внутрішніх справ (протокол від 28.09.2017 №1) 
 
 
Начальник відділу організації наукової роботи          О.В. Марченко 
 



Додаток 1 
до Положення про наукові 
та навчальні видання ДДУВС 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 
щодо наукових та навчальних видань на ______________ календарний рік 

кафедри/ факультету ___________________________________  
 

№з/п Назва Замовник та підстави для 
видання 

(загальноуніверситетські, ка-
федральні теми наукових дос-
ліджень, Перелік пріоритет-
них напрямів наукового за-
безпечення діяльності ОВС 
України згідно із наказом 

МВС від 19.03.2015 №275) 

Кафедра 
(за наявності вказати за-
клади, які були залучені 
до підготовки видання) 

Вид 
наукового/навчального ви-

дання 

Термін ви-
конання 

(місяць, рік) 

Виконавці 
(ПІБ, посади, 

наукові ступені, 
вчені звання) 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності МВС 
та Національної поліції 

1. 
      

2. 
      

       

Завідувач кафедри/ Декан факультету                                                                                                      (Прізвище та ініціали) 



Додаток 2 
до Положення про наукові 
та навчальні видання ДДУВС 

 
ДОВІДКА 

про рукопис та автора/авторів навчального видання 
 
Автор/авторський ко-
лектив 

ПІБ 

Місце роботи Посада, кафедра, факультет 
Науковий ступінь, 
вчене звання 

 

Назва Назва наукового/навчального видання, вихідні дані. 
Вид науково-
го/навчального видан-
ня 

 

Форма Друковане/електронне видання 
Планове чи позапла-
нове 

Якщо видання планове, вказати якому пункту, якого розділу 
Плану НД і ДКР відповідає 

Цільова аудиторія На студентів/курсантів якого курсу, факультету, спеціальності 
розраховане  

Відповідність програмі 
навчальної дисципліни 

Вказати дисципліну, вихідні відомості про програму навчаль-
ної дисципліни (автор, дата і номер засідання кафедри, на яко-
му схвалено програму) 

Статистична інфор-
мація 

Відсоток програмного матеріалу, який охоплює видання (дода-
тково вказати кількість тем із програми навчальної дисци-
пліни). 
Кількість годин у тематичному плані: 
аудиторні  – 
години для самостійної та індивідуальної роботи – 

Інформація про струк-
туру та обсяг видання 

Кількість сторінок у друкованому варіанті. 
Кількість символів (з пробілами) та друкованих аркушів руко-
пису. 
Кількість розділів, підрозділів у кожному розділі. 
Наявність вступу, висновків, кількість контрольних питань і 
завдань до кожного розділу  (із указівкою сторінок рукопису). 
Хар-ка бібліографічного опису (кількість джерел – загальна і 
до кожного розділу, кількість друкованих та електронних дже-
рел, кількість джерел, що вийшли друком за останні п’ять ро-
ків. 
Наявність покажчиків. 

Інформація про рецен-
зентів 

Вказати посаду, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання 
кожного із рецензентів. 
 

 
Посада, науковий ступінь,  
вчене звання автора/керівника 
авторського колективу            _________________    (Прізвище та ініціали) 
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Додаток 3  
до Положення «Про наукові  
та навчальні видання ДДУВС» 
 
Голові науково-методичної 
ради, проректору ДДУВС 
______________________ 
  

ПОДАННЯ 
 

Прошу розглянути на засіданні науково-методичної ради рукопис (вка-
зати вид навчального видання, його автора/авторів, назву) щодо його реко-
мендації до друку. 

Обсяг роботи: _________ст./ друк.арк. 
  
1.Інформація про автора (співавторів): 

  
  

ПІБ 
Посада,назва кафедри, 
факультет 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

Авторський вне-
сок кожного із 
співавторів  
(у др .арк) 

1       

2       

…      
Примітка: Керівника авторського колективу вказати першим. 
 
2. Рукопис видання підготовлено на виконання: 
 Плану НД і ДКР на 20__ р. 

 Плану роботи кафедри на 20__ /20__ н.р. 

 (вказати іншу підставу) 
 
3. Зміст видання відповідає  загальноуніверситетській, кафедральній темі на-
укових досліджень, Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 
діяльності ОВС України згідно із наказом МВС від 19.03.2015 №275 (вказа-
ти потрібне). 
 
4. Зміст видання відповідає програмі навчальної дисципліни______________, 
для вивчення якої передбачено _______ (вказати к-сть год. (аудиторних, для 
сам. та інд. роботи). У загальному обсязі зміст рукопису охоплює ___% про-
грамного матеріалу. 
 
5. Рукопис відповідає встановленим вимогам щодо змісту, структури та офо-
рмлення навчального видання, а саме: 

– відображені тісні міждисциплінарні зв’язки, зокрема таких навчаль-
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них дисциплін_____________________________________________ 
– мовленнєве оформлення змісту навчального видання відповідає нор-

мам літературної мови; 
– рукопис складається із ______розділів (І розділ «___» складається із 

___підрозділів, ІІ розділ «____»…….); 
– кожен розділ містить контрольні питання і завдання  (із указівкою кі-

лькості питань і завдань до кожного розділу та відповідних сторінок  рукопи-
су); 

– бібліографічний список складається із _____________ (з них кількість 
джерел – загальна і до кожного розділу, кількість друкованих та електронних 
джерел, кількість джерел, що вийшли друком за останні п’ять років, кількість 
джерел іноземною мовою); 

– у рукопису наявні довідково-інформаційні дані для розв’язання за-
вдань (таблиці, схеми тощо) – вказати кількість із відповідними сторінками; 

– у рукопису наявний апарат для орієнтування в матеріалах книги 
(предметний, іменний покажчики) – вказати сторінки; 

– вимоги до технічного оформлення навчального видання дотримано. 
 
6.Інформація про рецензентів (співавторів): 
  
  

ПІБ Посада,місце роботи 
Науковий ступінь, 
вчене звання 

1      

2      

…     
 
7. Рукопис розглянуто на засіданні кафедри_________________, протокол 
від__________№ __________. 
 
 
Подання має наступні супровідні документи: 
1. Рукопис видання (з проставленими сторінками). 
2. Витяг з протоколу засідання кафедри із ухвалою щодо надання рукопису 
видання до науково-методичної ради для розгляду і схвалення та клопотан-
ням про затвердження. 
3. Рецензії (оригінали). 
 
 
Завідувач кафедри _____________________              (Прізвище та ініціали) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 наказом ДДУВС  
 від 22 січня 2018 № 50 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Всеукраїнський конкурс на краще правниче видан-
ня (далі − Положення) визначає мету, задачі, організацію, порядок і умови 
його проведення. 

1.2. Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання (далі – кон-
курс) спрямований на стимулювання наукової та навчально-методичної ро-
боти науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України, ак-
тивізацію дослідницької діяльності та підвищення професійної майстерності 
науково-педагогічного складу вищих шкіл, популяризацію педагогічних здо-
бутків й удосконалення якості підготовки висококваліфікованих фахівців 
юридичної галузі відповідно до вимог сучасної освіти.  

1.3. Засновниками конкурсу є Дніпропетровський державний універси-
тет внутрішніх справ (далі – університет) та Всеукраїнська громадська ор-
ганізація «Асоціація українських правників» (далі –Асоціація українських 
правників).  

1.4. Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу на краще 
правниче видання розроблено з урахуванням законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про видавничу справу», відповідно до ДСТУ 3017:2015 
«Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення 
понять», Методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягів під-
ручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, затвер-
джених рішенням Вченої ради Науково-методичного центру вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України, протокол № 6 від 29.07.2005.  

1.5. На конкурс номінуються наукові, навчальні, довідкові та періодич-
ні видання з правових наук, які розроблені державною мовою автора-
ми/авторськими колективами закладів вищої освіти та наукових установ 
України, опубліковані з дотриманням видавничих вимог протягом п’яти ка-
лендарних років до року проведення конкурсу й безпосередньо використо-
вуються в освітньому процесі підготовки фахівців юридичної галузі. 

1.6. Конкурс проводиться щорічно − у лютому-березні поточного року. 
1.7. Для розгляду видань, поданих на конкурс, створюється конкурсна 

комісія з числа провідних вчених юридичних закладів вищої освіти України. 
1.8. Участь у конкурсі безкоштовна. 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Конкурс проводиться з метою підвищення якості підготовки 
фахівців у системі вищої юридичної освіти та удосконалення наукового та 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у вищому навчаль-
ному закладі юридичного профілю. Конкурс спрямований на виявлення та 
відзначення кращих видань, які всебічно та якісно забезпечують потреби 
освітнього процесу у закладах вищої освіти юридичного профілю, в повному 
обсязі відповідають вимогам кредитно-модульної системи організації 
освітнього процесу.  

2.2. Основні завдання конкурсу: 
– підвищення наукового та методичного рівня навчальних видань, за-

безпечення навчального процесу і наукової діяльності якісними сучасними 
навчальними виданнями; 

– сприяння творчим педагогічним пошукам щодо оновлення змісту 
підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів для вищої школи 
відповідно до вимог модернізації сучасної системи освіти України та ре-
алізації завдань інтеграції до європейського освітнього і наукового простору;  

– стимулювання наукової та навчально-методичної роботи професорсь-
ко-викладацького складу щодо створення конкурентоспроможних наукових 
та навчальних видань; 

– впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес 
університету, актуалізація соціально значущого педагогічного досвіду; 

– виявлення творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, 
підтримка ініціативних, творчих викладачів; 

– розповсюдження прогресивних форм наукової творчості, поширення 
перспективного педагогічного досвіду, здійснення морального та матеріаль-
ного заохочення авторів, які досягли найбільших успіхів у підготовці науко-
вої та навчальної літератури. 

 
3. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ 

3.1. Видання подаються на конкурс за такими номінаціями: 
3.1.1. Наукові видання: 
– монографії; 
– науково-практичні коментарі. 
3.1.2. Навчальні видання: 
– підручники; 
– начальні посібники (навчальні, навчально-методичні, навчально-

наочні посібники, хрестоматії, практикуми); 
– методичні рекомендації, методичні настанови. 
3.1.3. Довідкові видання: 
– енциклопедичні словники; 
– довідники; 
– мовні словники, лінгвістичні словники (галузь – юридичне мовознав-
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ство). 
3.1.4. Періодичні видання. 
3.2. До розгляду не приймаються: 
– збірники наукових праць; 
– матеріали науково-практичних заходів; 
– перевидання праць, які вже здобували перемогу у Конкурсі. 
– наукові, навчальні, довідкові, періодичні видання , які двічі  подава-

лися на конкурс і не були відзначені як найкращі за результатами конкурсно-
го відбору. 

3.3. Багатотомні видання можуть бути подані на конкурс за умови 
завершення їх випуску. 

 
4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ 

4.1. Подані на конкурс видання повинні: 
– відповідати чинному стандарту вищої професійної освіти та вимогам 

кредитно-модульної системи організації освітнього процесу; 
– чітко формулювати освітні задачі, які вирішуються у процесі підго-

товки фахівців юридичної галузі; 
– відповідати сучасному рівню розвитку відповідної галузі знань; 
– навчати здобувачів вищої освіти використовувати наукові методи при 

розв’язанні завдань з теорії і практики майбутньої професійної діяльності; 
– орієнтувати здобувачів вищої освіти на повне і якісне розуміння ма-

теріалу, осмислення причинно-наслідкових зв’язків, відпрацювання вміння 
зіставляти й порівнювати явища, події та процеси, що розглядаються, на 
формування здатності відрізняти головне від другорядного, на бачення тео-
ретичного і практичного значення матеріалу, який опановується у ході нав-
чання; 

– супроводжуватися методичним апаратом, що сприяє організації 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти, розвиває їх творчі здібності; 

– доступно і послідовно викладати навчальний матеріал. 
 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИДАНЬ, ПОДАНИХ НА КОНКУРС 
Максимальна кількість балів для конкурсної роботи – 150 балів. 

Для оцінювання видань, поданих на конкурс, передбачено три групи 
критеріїв оцінювання: 

Вимоги до змісту видання: 
– відповідність змісту видання змістові державних та галузевих стан-

дартів вищої освіти (за напрямами і спеціальностями), навчальній програмі 
дисципліни, вимогам кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу;  

– актуальність і оригінальність видання; 
– відображення тісних міждисциплінарних зв’язків та проблемного 

підходу до засвоєння знань, орієнтація здобувача вищої освіти на самостій-
ний пошук інформації та навчально-творчу діяльність, у тому числі на само-
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організацію, планування, рефлексію, самооцінку; 
– високий науково-методичний рівень, відображення новітніх досяг-

нень науки, суспільного життя, доступність викладу; 
– зв’язок навчального матеріалу з практичними завданнями. 
Вимоги до структури видання: 
– матеріал викладено систематизовано та належним чином структуро-

вано (наявні такі структурні елементи, як зміст (перелік розділів), вступ (або 
передмова), основний текст, питання, тести для самоконтролю, обов’язкові та 
додаткові завдання, приклади; 

– наявність довідково-інформаційних даних для ефективного засвоєння 
змісту книги (таблиці, рисунки, графіки, схеми тощо); 

– наявність апарату для орієнтування в матеріалах книги (предметний, 
іменний покажчики), додатків, що є важливим засобом збагачення змісту 
навчальної книги – належним чином оформлений бібліографічний список, 
який містить переважно джерела, що опубліковані за останні за п’ять років; 

– наявність питань та завдань (для самоперевірки та контролю засвоєн-
ня знань). 

Вимоги до оформлення видання: 
– наявність міжнародного бібліографічного номеру ISBN (за винятком 

тих, що мають грифи обмеженого доступу); 
– дотримання вимог МОН України щодо обсягу видання; 
– відповідність мовленнєвого оформлення нормам літературної мови; 
– якісний ілюстративний матеріал; 
– висока якість поліграфічного оформлення. 
 

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 
ТА РОЗГЛЯДУ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

6.1. Для участі у конкурсі необхідно до 15 лютого поточного року по-
дати до організаційного комітету такі матеріали: 

– клопотання вченої ради ВНЗ та/або наукової установи, редакційної 
колегії (ради) з посиланням на відповідну номінацію, автора праці, авторсь-
кого колективу або витяг із відповідного рішення колегіального органу, який 
висуває цю роботу на конкурс. 

– анотацію, у якій стисло викладено зміст праці, обґрунтовано її 
актуальність, новизну, оригінальність, представлено інформацію про рецен-
зентів (1000-1500 знаків).  

– відгуки у спеціалізованих наукових виданнях, засобах масової інфор-
мації (за наявності). 

– два примірники наукового/навчального/довідкового/періодичного 
видання, висунутого на конкурс. 

– відомості про автора/авторів – учасників конкурсу (ПІБ авто-
ра/авторів, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, номер те-
лефону, адресу ел. пошти). 

За результатами розгляду подані на конкурс матеріали не повертаються. 
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6.2. Розгляд поданих на конкурс видань здійснюється конкурсною 
комісією шляхом організації індивідуальної експертизи матеріалів, 
оцінюванням кожним членом комісії видання за встановленими критеріями. 
Результати оцінювання відображаються у «Бланку експертного оцінювання», 
який підписується кожним членом конкурсної комісії. 

6.3. Для експертизи навчальних видань, в разі необхідності можуть 
створюватися профільні підкомісії, до складу яких можуть бути залучені 
незалежні експерти – провідні фахівці відповідних галузей. 

6.4.Член конкурсної комісії не може брати участь в оцінюванні видань 
з тієї номінації, на яку висунута його робота (у тому числі як і як співавтор). 

6.5. На підставі середнього балу за кожну роботу, який визначається 
діленням загальної суми балів, виставленої експертами (членами конкурсної 
комісії), на кількість експертів, приймається рішення про присудження I, II і 
III місць з кожної номінації, що оформлюється відповідним протоколом. 
Конкурсна комісія має право визначати кількість призових місць, а також 
встановлювати додаткові відзнаки для окремих видань. 

Конкурсна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні 
присутні не менше 2/3 спискового складу комісії. Рішення вважається прий-
нятим, якщо воно отримало просту більшість голосів спискового складу 
членів комісії.  

6.6. Конкурсна комісія має право відстороняти від участі в Конкурсі 
видання, яке не відповідає вимогам Конкурсу, про що зобов’язана повідоми-
ти автора/авторів не пізніше, ніж за два тижні після отримання конкурсної 
роботи для розгляду. 

 
7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
7.1. Затвердження результатів конкурсу здійснюється на підсумковому 

засіданні конкурсної комісії. Результати конкурсу оформлюються протоко-
лом, якій підписується всіма членами комісії та незалежними експертами (у 
разі залучення їх до оцінювання конкурсних робіт). 
Протокол надається оргкомітету конкурсу з пропозиціями щодо підготовки 
відповідного наказу ректора університету про визначення переможців кон-
курсу та їх нагородження . 

7.2. Переможці конкурсу нагороджуються почесними грамотами 
(дипломами), відзначаються подяками і заохочуються цінними подарунками. 
         7.3. Нагородження переможців конкурсу передбачено до 30 березня 
поточного року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 
справ.  

7.4. Підсумки конкурсу доводяться до відома його учасників, 
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах університету і Асоціації українсь-
ких правників. 

7.5. У бібліотеці університету за підсумками конкурсу організовується 
виставка кращих видань-переможців конкурсу. 
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8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
8.1. Положення набуває чинності з моменту затвердження його наказом 

ректора університету. 
8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора 

після затвердження на засіданні Вченої ради університету. 
 

Схвалено рішенням Вченої ради протокол від 21.12.2017  № 4 
 
Начальник відділу 
організації наукової роботи                                                        О.В. Марченко 
 
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ДДУВС 
від 26 травня 2016 № 253 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Наукове товариство курсантів, студентів і слухачів 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ 

 
Загальні положення 

1.1. Положення про наукове товариство курсантів, студентів і слухачів 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – По-
ложення) регулює діяльність Наукового товариства курсантів, студентів і 
слухачів (далі – НТКСС) Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ (далі – університет). 

 
1.2. У своїй діяльності НТКСС університету керується Конституцією та 

законами України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, даним Поло-
женням, Положенням про наукові гуртки. 

 
1.3. НТКСС університету є добровільним, самостійним утворенням кур-

сантів, студентів і слухачів університету, яке є частиною системи громадсь-
кого самоврядування, бере участь в організації та здійсненні науково-
дослідної роботи, допомагає виховувати необхідні для Національної поліції 
України, а також майбутніх юристів якості – самостійність, відповідальність, 
творче мислення та сприяє всебічному розвитку особистості. 

 
1.4. НТКСС університету засноване на засадах добровільної участі, ко-

легіальності і відкритості з урахуванням наукових інтересів курсантів, сту-
дентів і слухачів університету, його діяльність організовується в поза-
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навчальний час. 
 
1.5. НТКСС університету може мати власну символіку, що розробляєть-

ся ініціативною групою і затверджується рішенням більшості членів НТКСС 
на Загальних зборах НТКСС. Координація діяльності НТКСС здійснюється 
відділом організації наукової роботи (куратор НТКСС). 

 
1.6. Положення визначає мету, завдання, форми діяльності НТКСС, його 

структуру, порядок членства, здійснення контролю за його діяльністю, ма-
теріально-технічне забезпечення НТКСС. 

 
Повна назва державною мовою – Наукове товариство курсантів сту-

дентів та слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ (НТКСС). Офіційний переклад англійською мовою – Scientific society 
of cadets, students and listeners of Dnipropetrovsk state University of internal Af-
fairs (SSCSL) 

 
1.7. Адресою НТКСС є адреса Дніпропетровського державного універ-

ситету внутрішніх справ: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26. 
 

2.Мета, завдання та форми діяльності НТКСС 
 
2.1. НТКСС університету покликане об’єднувати науковий потенціал 

курсантів, студентів, слухачів і ставить собі за мету активізацію досліджень 
молодих науковців університету. 

 
2.2. Основними завданнями НТКСС університету є: 
2.2.1. Представлення інтересів студентів, курсантів та слухачів перед 

адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової ро-
боти. 

 
2.2.2. Надання допомоги у широкому залученні курсантів, студентів і 

слухачів до активної наукової діяльності. 
 
2.2.3. Популяризування наукової діяльності серед студенсько-

курсантської молоді, сприяння в організації і проведенні кафедральних, фа-
культетських і загальноуніверситетських наукових заходів за участю пе-
ремінного складу. 

 
2.2.4. Сприяння підвищенню якості наукових досліджень. 
 
2.2.5. Залучення курсантів, студентів і слухачів до участі в олімпіадах, 

наукових конференціях, семінарах і конкурсах на кращу наукову роботу. 
 
2.2.6. Поширення передового досвіду наукової діяльності курсантів, сту-

дентів і слухачів. 
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2.2.7. Розвиток ініціативності, здатності застосовувати теоретичні знання у 

практичній діяльності, навички самостійного проведення науково-дослідної 
роботи. 

 
2.2.8. Налагодження зв’язків з науковими товариствами студентів вищих 

юридичних навчальних закладів України та зарубіжжя, молодіжними ор-
ганізаціями, науковими установами, громадськими і благодійними ор-
ганізаціями. 

 
2.2.9. Сприяння обміну інформацією між молодими вченими. 
 
2.2.10.Оприлюднення результатів наукової діяльності НТКСС універси-

тету. 
 
2.2.11. Виконання інших функцій, передбачених законами, які регулю-

ють освітню та наукову діяльність. 
 
2.3. Діяльність НТКСС університету здійснюється у таких формах: 
 
2.3.1. Участь у науково-теоретичних, науково-практичних конференціях, 

семінарах, різного статусу, круглих столах, конкурсах наукових робіт, 
олімпіадах, вікторинах (у тому числі і міжнародних), виставках наукових до-
сягнень тощо. 

 
2.3.2. Участь в організації та проведенні наукових заходів, що відбува-

ються на базі університету. 
 
2.3.3. Підготовка наукових робіт для участі у конкурсі на кращу наукову 

роботу. 
 
2.3.4. Участь членів НТКСС у роботі наукових гуртків, дослідницьких 

груп. 
 
2.3.5. Виступи з доповідями, повідомленнями у ході наукових заходів як 

внутрішньоуніверситетских, так й інших ВНЗ. 
 
2.3.6. Написання статей, тез доповідей, підготовка інших наукових 

публікацій. 
 
2.3.7. Співробітництво із громадськими та державними організаціями, 

органами студентського самоврядування, у тому числі аналогічними науко-
вими осередками молоді інших вищих навчальних закладів України та за її 
межами. 



 240 

2.3.8. Виконання завдань дослідницького характеру в період виробничої 
практики, у тому числі в межах виконання науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт кафедрами університету. 

 
3.Символіка НТКСС 

 
3.1. Символами НТКСС є герб НТКСС, посвідчення голови НТКСС, по-

свідчення почесного члена НТКСС, посвідчення члена НТКСС, нагрудний 
знак «Знак НТКСС». 

 
3.2. Герб НТКСС розроблений членами НТКСС, являє собою емблему 

на 8-ми конечному щиті із зображенням гербу університету та книги на щиті 
від якої променіє сонце (додаток 1); 

 
3.3. Кожен з членів Зборів НТКСС забезпечується посвідченням члена 

НТКСС встановленого зразка (додаток 2), копія якого долучається до його 
особової справи з метою документального підтвердження членства у НТКСС 
на випадок виникнення такої необхідності у подальшій його діяльності. 

 
3.4. Голова НТКСС, почесні члени та члени Ради НТКСС забезпечують-

ся посвідченням зі спеціальною позначкою «голова НТКСС», «член ради 
НТКСС», «почесний член НТКСС». 

 
3.5. Усі видані посвідчення реєструються в номерному порядку у 

спеціальній картці обліку посвідчень членів НТКСС, відповідальність за ве-
дення та збереження якої покладається на секретаря НТКСС. 

 
3.6. Обов’язок щодо забезпечення новообраного члена НТКСС 

відповідним посвідченням покладається на Раду НТКСС. 
 
3.7. Голові, заступнику голови, секретарю, почесним членам та членам 

Ради НТКСС видається нагрудний знак «Знак НТКС» встановленого зразка 
(додаток 3), який носиться на правому боці грудей і розташовується нижче 
від знаків і відомчих нагород України. Облік і реєстрацію виданих знаків 
НТКСС веде секретар НТКСС. 

 
2.1.1. Структура НТКСС 
 
4.1. До структура НТКСС входять: Загальні збори (далі – Збори) та Рада 

НТКСС (далі – Рада). 
 
4.2. До складу підрозділів НТКСС входять: голова НТКСС, заступник 

голови НТКСС, секретар НТКСС, почесні члени НТКСС, члени НТКСС. 
 
4.3. Всі учасники НТКСС являють собою Загальні збори НТКСС. 
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4.4. Вищим органом НТКСС університету є Загальні збори, які склика-
ються не менше ніж 1 раз на рік головою НТКСС університету. 

 
4.5. Основними функціями Зборів є: 
 
4.5.1. Прийняття і подання для затвердження проректору за напрямком 

Положення та символіки НТКСС. 
 
4.5.2. Визначення напрямків діяльності НТКСС на поточний рік. 
 
4.5.3. Внесення змін і доповнень до Положення НТКСС. 
 
4.5.4. Затвердження регламенту роботи Зборів. 
4.5.5. Обрання голови, заступника голови і секретаря НТКСС. 
 
4.5.6. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 

голови, заступника голови або секретаря НТКСС університету у порядку, пе-
редбаченому даним Положенням. 

 
4.5.7. Заслуховування і затвердження річного звіту голови НТКСС 

університету про діяльність НТКСС. 
 
4.5.8. Прийняття рішень щодо реорганізації чи припинення діяльності 

НТКСС. 
4.6. Із числа членів НТКСС формується Рада, що є координуючим орга-

ном НТКСС. 
 
4.7. Склад Ради визначається шляхом відкритого голосування на Загаль-

них зборах НТКСС університету на початку навчального року та може коре-
гуватися протягом року у зв’язку зі зміною списку членів НТКСС. 

 
4.8. Голова НТКСС є головою Ради, секретар НТКСС – секретарем Ради, 

членами Ради є заступник голови НТКСС, почесні члени НТКСС та найбільш 
активні члени НТКСС, але не більше ніж ½ всіх членів НТКСС. 

4.9. До переліку найбільш активних членів НТКСС входять: 
4.9.1. Голови наукових гуртків кафедр університету. 
 
4.9.2. Члени НТКСС, які протягом минулого навчального року зайняли 

призові місця у творчих конкурсах наукових робіт. 
 
4.9.3. Члени НТКСС, які протягом минулого навчального року (за дани-

ми анкети, поданої членом НТКСС) взяли активну участь у науково-
дослідній діяльності університету (участь у конференціях, семінарах, круглих 
столах, самітах) та мають результат наукової діяльності у вигляді більше 5 
опублікованих тез доповідей та 1 наукової статті. 

4.10. Основними функціями Ради є: 
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4.10.1. Загальна координація діяльності НТКСС. 
 
4.10.2. Розробка Плану роботи НТКСС на навчальний рік, визначення 

відповідальних за реалізацію основних наукових заходів. 
 
4.10.3. Затвердження регламенту засідань Ради. 
 
4.10.4. Розгляд характеристик кандидатів у члени НТКСС. 
 
4.10.5. Сприяння публікуванню статей, тез доповідей у збірниках науко-

вих статей, матеріалів конференцій. 
 
4.10.6. Організація взаємодії НТКСС з іншими вищими навчальними за-

кладами, громадськими організаціями. 
 
4.10.7. Прийняття рішень про проведення позачергових засідань Зборів 

та Ради НТКСС. 
 
4.10.8. Прийняття рішень про висунення кандидатів для участі у конкур-

сах на здобуття державних премій для здобувачів вищої освіти. 
 
4.11. Рада НТКСС має право створювати спеціальний орган – комісію по 

організаційній чи іншій спеціальній діяльності з метою підвищення якості 
проведення заходів з числа членів НТКСС. Структура, кількість учасників, їх 
повноваження та функції визначаються на засіданні Ради НТКСС. 

 
4.12. Засідання Ради НТКСС відбуваються не рідше 1 разу на місяць за 

присутності не менше 2/3 від загальної кількості її членів. 
 
4.13. Голова НТКСС обирається на Зборах НТКСС за рекомендацією 

керівника наукового гуртка та погодженням кандидатури із начальником 
відділу організації наукової роботи. Головою НТКСС може бути курсант, 
студент чи слухач університету, що систематично бере активну участь у нау-
кових заходах, проявляє ініціативність в їх організації, має високі показники 
науково-дослідницької діяльності (участь у конференціях, семінарах, круглих 
столах, самітах наявність більше 10 опублікованих тез доповідей та 3 науко-
вих статей, переможець конкурсів наукових робіт різних рівнів), організа-
торські здібності та лідерські якості. 

4.14.  Функції голови НТКСС: 
4.14.1. Координація діяльності НТКСС та Ради. 
4.14.2. Своєчасне інформування членів НТКСС про наукові заходи. 
4.14.3. Скликання та проведення засідань Зборів та Ради НТКСС. 
4.14.4. Звітування про діяльність НТКСС в цілому. 
4.14.5.Представлення НТКСС університету у відносинах з аналогічними 
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організаціями інших вищих навчальних закладів, громадськими 
об’єднаннями тощо. 

 
4.14.6. Підготовка планово-звітних документів щодо діяльності НТКСС. 
 
4.15. Заступник голови НТКСС обирається на Зборах НТКСС за реко-

мендацією керівника наукового гуртка. 
 
4.16. До повноважень заступника голови НТКСС належить здійснення 

функцій голови НТКСС за умов його відсутності та/або за його згодою. 
 
4.17. Секретар НТКСС обирається на Зборах НТКСС університету за ре-

комендацією керівника наукового гуртка. 
 
4.18. Функції секретаря НТКСС: 
4.18.1. Ведення протоколів засідань НТКСС; 
4.18.2. Ведення та зберігання обліково-звітної та іншої документації 

НТКСС. 
 
4.19. Голова, заступник голови, секретар та інші члени НТКСС можуть 

виконувати додаткові функції, індивідуальні завдання, визначені на засіданні 
Зборів або Ради НТКСС, за погодженням не менше 2/3 загальної кількості 
присутніх. 

 
5. Членство в НТКСС 
 
5.1. Членами НТКСС можуть стати курсанти, студенти 1-4 курсів і слу-

хачі, які проявили прагнення і хист до науково-дослідницької роботи, добре 
навчаються, дисципліновані, позитивно характеризуються з боку деканів фа-
культетів та завідувачів кафедр, керівництва відділу організації наукової ро-
боти. 

 
5.2. За наявності позитивних рекомендацій щодо науково-дослідницької 

діяльності членство в НТКСС може автоматично подовжуватися кожного 
наступного навчального року. 

 
5.3. Особам, які є членами НТКСС більше року та мають особливі до-

сягнення в науково-дослідній роботі, рішенням Ради НТКСС може надавати-
ся статус почесного члена НТКСС (поняття «особливі досягнення чи 
відкриття в науці» в даному аспекті слід розуміти, як: зайняте призове (I, II 
чи 

 
ІІІ) місце на Всеукраїнських (Міжнародних) конкурсах наукових робіт, 

та/або кількість публікацій в рамках однієї спеціальності у обсязі 15 тез до-
повідей та 3 наукові статті протягом минулого навчального року, або здобу-
вачі обласних, державних премій та грантів для молодих вчених). 
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5.4. Дозволяється асоційоване членство: асоційованими членами НТКСС 

можуть бути студенти (курсанти) інших навчальних закладів за умови по-
дання, вказаних у п. 5.1 цього Положення рекомендацій та узгодження з 
відділом організації наукової роботи ДДУВС. 

 
5.5. На основі поданої заяви на ім’я начальника відділу організації нау-

кової роботи і розгляду Радою показників науково-дослідницької діяльності 
курсанта, слухача чи студента особа включається до списку членів НТКСС 
на поточний навчальний рік. 

 
5.6. Членство в НТКСС припиняється у таких випадках: 
5.6.1. За власним бажанням. 
5.6.2. У разі відрахування з університету чи закінчення терміну навчан-

ня. 
 
5.6.3. Діяльності (бездіяльності), що завдає шкоди НТКСС, підриває йо-

го авторитет, чи завдає шкоди інтересам університету. 
 
5.7. Члени НТКСС здійснюють свою діяльність на громадських засадах. 
5.8. Список членів НТКСС затверджується начальником відділу ор-

ганізації наукової роботи за поданням голови НТКСС на початку навчально-
го року та може перезатверджуватись протягом навчального року. 

 
5.9. Члени НТКСС мають право: 
5.9.1. Обирати і бути обраними в керівні органи НТКСС. 
 
5.9.2. Брати участь в обговоренні всіх питань, пов’язаних із науково-

дослідницькою та організаційною діяльністю НТКСС. 
 
5.9.3. Проводити наукові дослідження в певній галузі відповідно до 

пріоритетних тем наукової діяльності університету. 
 
5.9.4. Виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших 

подібних заходах, а також брати участь у конкурсах наукових робіт. 
5.9.5. Виїжджати у наукові відрядження. 
5.9.6. Вносити пропозиції стосовно вдосконалення форм діяльності 

НТКСС. 
5.9.7. Користуватися бібліотечними фондами ДДУВС. 
 
5.9.8. Залучати до наукової роботи курсантів, студентів і слухачів, пода-

вати характеристики на курсантів, студентів і слухачів, які прагнуть стати 
кандидатами в члени НТКСС; 

 
5.9.9. За поданням Голови НТКСС отримувати заохочення. 
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5.9.10. Публікувати свої наукові праці в наукових виданнях університету 
(в тому числі періодичних фахових виданнях), отримувати рекомендації для 
публікації наукових робіт у фахових виданнях. 

 
5.10. Види заохочень члена НТКСС за активну науково-дослідну роботу: 
5.10.1. Подяка за успішну наукову роботу. 
 
5.10.2. Нагородження грамотою, дипломом за участь у науково-

практичних заходах та активну участь в організації роботи НТКСС; 
 
5.10.3. Рекомендація для вступу в магістратуру та ад’юнктуру (аспіран-

туру) відомчих і цивільних вищих навчальних закладів України тощо. 
 
5.10.4. Звільнення з дозволу ректора ДДУВС від навчальних занять, гос-

подарських і громадських робіт, у тому числі загальноуніверситетських, у 
випадку залучення їх для забезпечення проведення та участі у різноманітних 
науково-практичних заходах – на період їх проведення. 

 
5.11. Члени НТКСС зобов’язані: 
 
5.11.1. Брати участь в організації та проведенні наукових заходів, перед-

бачених Планом НПЗ університету на поточний календарний рік, Планом ро-
боти НТКСС університету на поточний начальний рік, наказами, доручення-
ми та вказівками МВС та МОН України, керівництва університету. 

 
5.11.2. Представляти наукові доповіді, повідомлення на наукових кон-

ференціях курсантів, студентів і слухачів, засіданнях наукових гуртків, 
семінарах, круглих столах тощо. 

5.11.3. Сумлінно та вчасно виконувати доручення щодо науково-
дослідницької та організаційної діяльності НТКСС. 

 
5.11.4. Дотримуватися вимог даного Положення та інших нормативних 

актів, на основі яких діє НТКСС. 
 
5.11.5. Виконувати взяті на себе доручення та обов’язки. 
 
5.11.6. Забезпечувати максимальне інформування своїх колег – членів 

НТКСС щодо проведення запланованих і позапланових заходів. 
 
5.11.7. Сприяти популяризації університету серед інших ВНЗ України. 
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6. Контроль за діяльністю НТКСС 

 
6.1. Загальний контроль за діяльністю НТКСС здійснює проректор за 

відповідним напрямом діяльності. 
 
6.2. Організаційне та методичне забезпечення роботи НТКСС універси-

тету здійснюється відділом організації наукової роботи. 
 

7. Матеріально-технічне забезпечення НТКСС 
 
7.1. Матеріально-технічне забезпечення НТКСС є необхідною умовою 

повного, своєчасного й ефективного функціонування НТКСС задля досяг-
нення статутної мети. 

 
7.2. Університет всебічно сприяє створенню належних умов для діяльно-

сті наукового товариства студентів, курсантів та слухачів (надає приміщення, 
меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до 
Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 

 
7.3. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів 

курсантів та слухачів, є кошти, визначені вченою радою вищого навчального 
закладу. 

 
 
7.4. Члени НТКСС можуть залучати спонсорські кошти та благодійні 

внески для підтримки та розвитку науково-дослідницької діяльності кур-
сантів, студентів і слухачів університету у передбаченому законом порядку. 

Схвалено загальними зборами Наукового товариства курсантів, сту-
дентів і слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ від (протокол № 2 від 24.02.2016 р.) 

 
Затверджено загальними зборами трудового колективу Дніпропет-

ровського державного університету внутрішніх справ від (протокол № 6 від 
11.04.2016 р.) 
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Додаток 1 
до Положення про НТКСС ДДУВС 

 

Герб НТКСС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2 
до Положення про НТКСС ДДУВС 

 

 
Зразок посвідчення члена НТКСС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка: 
На посвідченні члена НТКСС обовязковими атрибутами мають бути: 

- підпис голови НТКСС; 
 

- термін дії посвідчення члена НТКСС (1 рік); 
- обліковий номер посвідчення; 
- фотокартка члена НТКСС. 
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Додаток 3 
до Положення про НТКСС ДДУВС 

 
 

Нагрудний знак голови, заступника, секретаря та почесного 
члена НТКСС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагрудний знак члена Ради НТКСС 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом  ДДУВС 
від 28 вересня 2018  
№ 805 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про наукові школи в Дніпропетровському державному університеті  

внутрішніх справ 
1. Загальні положення 
1.1. Це Положення визначає основні напрями діяльності та регламентує 

порядок формування, організації діяльності та атестації наукових шкіл у 
Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ (далі – 
університет). 

1.2. Наукова школа (далі – НШ) університету – це неформальний твор-
чий колектив дослідників різної наукової кваліфікації та різних вікових груп 
(докторів і кандидатів наук, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти) 
під керівництвом відомого вченого, об’єднаних спільними підходами до 
розв’язання наукових проблем, стилем й методологією реалізації дослідни-
цької діяльності, який має авторитет та громадське визнання у відповідній 
галузі знань.  

1.3. НШ здійснює науково-дослідницьку, науково-організаційну, нау-
ково-методичну та винахідницьку діяльність відповідно до чинного законо-
давства України, зокрема Законів «Про освіту», «Про вищу освіту»,  «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну ек-
спертизу», постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів МОН 
України, Статуту університету, наказів та розпоряджень ректора, перспекти-
вних та річних планів роботи, договорів, укладених університетом зі сторон-
німи організаціями. 

2. Організаційні засади діяльності НШ 
2.1. Метою діяльності НШ є формування нового знання, актуального 

для сучасної науки, розвиток на цій підставі наукового потенціалу універси-
тету, забезпечення спадкоємності поколінь у науковому співтоваристві, сти-
мулювання наукової діяльності структурних підрозділів університету, забез-
печення інтеграції наукової й освітньої діяльності у закладі вищої освіти. 

2.2. Завдання наукової школи: 
– реалізація фундаментальних та прикладних досліджень у визначено-

му науковому напрямі; 
– вироблення єдиної методології досліджень; 
– підготовка докторантів, ад’юнктів (аспірантів), здобувачів, супровід 

молодих вчених досвідченими колегами у їх науковій творчості, підтримка 
наукових ініціатив талановитої молоді університету ; 

– проведення наукових заходів за відповідною тематикою дослідниць-
кої діяльності; 
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– оприлюднення основних результатів досліджень і впровадження їх у 
практику, освітній процес та подальшу наукову діяльність; 

– наукова комунікація з іншими науковими школами, в тому числі за 
кордоном, системний обмін науковим знанням із провідними вітчизняними 
та зарубіжними ученими.  

2.3. У діяльності НШ реалізуються такі основні функції:  
–  виробництво наукових знань (дослідження і навчання);  
–  поширення наукових знань (комунікація);  
–  підготовка обдарованих вихованців (відтворення).  
2.4. Головними ознаками НШ є:  
– значущість одержаних результатів; 
– високий авторитет у певній галузі науки; 
– оригінальність методики досліджень, спільні наукові погляди; 
– наявність наукових лідерів; 
– висока кваліфікація дослідників, згуртованих навколо провідного 

вченого. 
2.5. Очолює НШ керівник − авторитетний учений (доктор наук), який 

системно працює над розробкою фундаментальних та загальних питань 
науки, продукує ідеї, нові напрями досліджень, здатний об’єднати навколо 
себе колектив однодумців. Назва НШ може походити від імені керівника, 
ключової ідеї чи концепції, яка визначає напрям дослідницької діяльності 
школи.  

2.6. Представники НШ: 
– сприяють мобільності школи щодо освоєння в рамках її функціону-

вання новітніх тенденцій розвитку наукового знання та її стійкість в умовах 
швидкого розвитку світової наукової системи; 

– забезпечують свій особистий внесок у розвиток наукової школи (нау-
кові публікації, керівництво дисертаційними дослідженнями здобувачів нау-
кових ступенів тощо); 

– зберігають історію, традиції та розвивають бренд наукової школи; 
– залучають до наукової діяльності за напрямами наукової школи здо-

бувачів вищої освіти, ад’юнктів/аспірантів, докторантів; 
– виступають експертами, опонентами на захисті дисертаційних дослі-

джень на здобуття наукового ступеня доктора філософії, доктора наук за нау-
ковим напрямом школи; 

– беруть участь у підготовці та атестації наукових кадрів, роботі спеці-
алізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, 
науково-експертних Рад МОН України та МВС України, координаційних, 
проблемних та інших структур; 

– виступають з ініціативами щодо прийняття нових нормативних актів, 
удосконалення діючих положень, які регламентують організацію, порядок та 
умови виконання наукових досліджень на регіональному та загальнодержав-
ному рівнях. 

2.8. Загальна координація діяльності НШ покладається на відділ ор-
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ганізації наукової роботи. 
3. Кваліфікаційні вимоги до НШ  
3.1. Наявність колективу дослідників, об’єднаних для виконання дослі-

джень з певного наукового напряму, серед яких – доктори/кандидати наук, 
які є штатними співробітниками університету, а також є молоді вчені (до 35 
років), аспіранти/ад’юнкти (здобувачі), докторанти, здобувачі вищої освіти. 
Залучення до НШ співробітників інших закладів вищої світи, установ та ор-
ганізацій можливе за умови, що такий співробітник працює в університеті за 
сумісництвом, бере активну участь у науково-дослідницькій роботі універси-
тету (є співавтором наукових видань, схвалених до друку ВР університету, та 
безпосереднім учасником НПЗ університету, інших дослідницьких проектів і 
програм, що розробляються на базі університету). Кількість таких залучених 
до НШ співробітників не повинна перевищувати 25% від загальної кількості 
представників школи 

3.2. Наявність дослідницької програми (програм) з актуальних науко-
вих напрямів. 

3.3. Наявність керівника дослідницького колективу. Керівник − доктор 
наук, штатний співробітник університету, який забезпечив підготовку не ме-
нше 3 докторів філософії, систематично бере участь у науково-практичних 
заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів, є автором навчально-
наукових видань, працює у напрямі підготовки наукових публікацій у періо-
дичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, 
інших наукометричних баз, визнаних МОН.  

3.4. Наявність наукових статей, опублікованих (або поданих для публі-
кації до відповідних видавництв) членами дослідницького колективу, у ви-
даннях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, а також 
інших наукометричних баз, визнаних МОН. 

3.5. Наявність монографій, підручників, навчальних посібників, вида-
них членами дослідницького колективу за напрямом діяльності наукової 
школи. 

3.6. Наявність докторських/ кандидатських дисертацій, захищених під 
керівництвом представників наукової школи – штатних співробітників уні-
верситету. 

3.7. Наявність спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних до-
сліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії, доктора наук за 
профілем наукової школи. 

3.8. Наявність постійних творчих зв'язків з колегами з інших закладів 
вищої освіти, наукових установ України, провідних закордонних універси-
тетів та дослідницьких інститутів у формі спільних наукових досліджень, 
публікацій, тощо.  

3.9. Наявність здійсненої роботи у напрямі отримання держав-
них/регіональних/ міжнародних грантів для реалізації дослідницьких про-
грам. 

3.10. Участь представників наукової школи у всеукраїнських та 
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міжнародних (в Україні та за кордоном) наукових заходах. 
3.11. Участь у конкурсах на отримання представниками наукової шко-

ли державних та регіональних премій/стипендій, відзнак Президента, 
Кабінету Міністрів України, почесних  звань. 

 
 
4. Порядок реєстрації та атестації НШ 
4.1. Висунення дослідницького колективу для його реєстрації як науко-

вої школи виконує вчена рада факультету. Кожні 5 років здійснюється атес-
тація НШ. Атестація НШ може відбуватися позачергово згідно із рішенням 
вченої ради університету. 

4.2. Відповідальність за проведення реєстрації/атестації наукових шкіл 
університету покладається на проректора за напрямом, який для забезпечен-
ня процесу реєстрації/атестації НШ формує склад експертної комісії із прові-
дних учених університету та подає його на затвердження ректору університе-
ту. Для участі у роботі експертної комісії можуть залучатися представники 
наукової еліти інших освітніх закладів та наукових установ. До складу експе-
ртної комісії не можуть входити представники існуючих або поданих для ре-
єстрації НШ. 

4.3. Для проходження реєстрації НШ особа, яка претендує на керівниц-
тво НШ, а у разі чергової чи позачергової атестації – керівник діючої НШ, 
подає на розгляд експертної комісії документи згідно з переліком (Додаток 1) 
та у відповідності із встановленими вимогами до оформлення (Додатки 2,3). 

4.4. Експертна комісія здійснює всебічний аналіз та експертизу пода-
них документів й подає на розгляд науково-методичної ради університету 
висновок щодо відповідності НШ кваліфікаційним вимогам. 

4.5. Науково-методична рада за результатами розгляду висновку експе-
ртної комісії подає до ученої ради університету пропозиції щодо реєстра-
ції/атестації НШ. 

4.6. Рішення про реєстрацію/атестацію НШ приймає вчена рада універ-
ситету.   

 
5. Порядок внесення змін до Положення 
5.1. Зміни та доповнення до Положення розглядаються та схвалюються 

науково-методичною та вченою радами університету і вводяться в дію нака-
зом ректора. 

 
 

Начальник  
відділу організації наукової роботи                                          О.В. Марченко 
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Додаток 1 до Положення 
 

Перелік документів 
для проходження науковою школою університету реєстрації/атестації 

 
1. Відомості про колектив наукової школи. 
2. Кваліфікаційна  картка наукової школи. 
3. Підтверджуючі матеріали щодо наукових досягнень представників школи 
(ксерокопії видань, дипломів, сертифікатів тощо). 
У випадку реєстрації дослідницького колективу як наукової школи до пере-
ліку додається оформлене у довільній формі Подання вченої ради інститу-
ту/факультету до науково-методичної ради університету щодо реєстрації до-
слідницького колективу як наукової школи. 
 

 
 
 

Додаток 2 до Положення 
 

Відомості про колектив наукової школи 
№ ПІБ Дата 

народження 
Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Місце 
роботи, 
посада 

Загальна кількість 

     Навчально-
наукових 

видань 

Наукових ста-
тей (із них у на-
укометричних 
базах даних) 

Тез допо-
відей 

        
        
        
        
        
        
        
 
Керівник наукової школи                  (підпис)                                         П.І.Б. 
Дата _________________  
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Додаток 3 до Положення 
 

Кваліфікаційна картка наукової школи 
(заповнюється станом на дату атестації / реєстрацію) 

 

1. Назва наукової школи. 
2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації. 
3. Основні напрями дослідницької діяльності. 
3. Загальні відомості про школу: 
3.1. Керівник  − прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, нау-

ковий ступінь, вчене звання; 
3.2. Кількісний склад наукової школи (осіб); 
3.3. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): 
- академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу); 
- докторів наук; 
- кандидатів наук; 
3.4. Кількість аспірантів/ад’юнктів (здобувачів), докторантів, здобувачі 

вищої освіти. 
4. Наукові досягнення школи (за останні 5 років): 
4.1. Кількість наукових статей, опублікованих (або поданих для публіка-

ції до відповідних видавництв) членами дослідницького колективу, у видан-
нях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, а також ін-
ших наукометричних баз, визнаних МОН  (додати бібліографічний опис); 

4.2. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посі-
бників інших навчально-наукових видань (додати бібліографічний опис); 

4.3. Перелік виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки; 
4.4. Опис проведеної роботи у напрямі отримання  держав-

них/регіональних/ міжнародних грантів для реалізації дослідницьких про-
грам; 

4.5. Перелік програм закордонних стажувань представників школи; 
4.6. Перелік отриманих (або поданих на конкурс для отримання) пред-

ставниками наукової школи державних та регіональних премій/стипендій, 
відзнак Президента, Кабінету Міністрів України, почесних  звань; 

4.7. Кількість докторів/ кандидатів наук, підготовлених представниками 
школи; 

4.8. Кількість призових місць, отриманих здобувачами вищої освіти на 
конкурсах наукових робіт різного рівня під керівництвом представників 
школи;  

4.9. Кількість патентів, отриманих (або поданих на розгляд і реєстрацію) 
представниками школи; 

4.10. Кількість наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського 
рівнів, ініційованих і проведених представниками наукової школи; 

4.11. Кількість опублікованих у збірниках матеріалів науково-
практичних заходів доповідей, у тому числі міжнародних; 

4.12. Перелік публікацій про наукову школу та її членів (за наявності). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом  ДДУВС 
від 28 вересня 2018 № 804 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення у Дніпропетровському державному уні-
верситеті внутрішніх справ науково-практичних заходів 

 
1. Загальні положення 
1. Це Положення регламентує порядок організації та проведення нау-

ково-практичних заходів (далі – НПЗ), організатором чи співорганізатором 
яких виступає Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
(далі – університет). 

2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»; Поло-
ження про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих на-
вчальних закладах III та IV рівнів акредитації, Інструктивних рекомендацій 
МОН України про порядок організації і проведення міжнародних, всеукраїн-
ських науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих 
учених. 

2. Види науково-практичних заходів та їх цільове призначення  
2.1. Залежно від контингенту учасників НПЗ поділяються на такі стату-

сні категорії: 
– НПЗ наукових, науково-педагогічних та практичних працівників - за-

ходи, основними учасниками яких є штатні наукові, науково-педагогічні та 
інші працівники університету, також представники інших закладів вищої 
освіти, установ і організацій, судових та правоохоронних органів, Національ-
ної поліції України, представники органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, громадських об’єднань.  

Метою таких заходів є розвиток фундаментальних і прикладних науко-
вих досліджень, спрямованих на вирішення актуальних проблем правничої 
науки та інших галузей наукового знання, розробка яких здійснюється в уні-
верситеті; обмін досвідом, встановлення нових контактів та поглиблення іс-
нуючих наукових зв’язків між науковцями із різних регіонів України, а також 
між вітчизняними та зарубіжними науковцями; створення умов для реалізації 
інноваційного потенціалу університету, у тому числі шляхом впровадження 
результатів наукової та науково-методичної діяльності в освітній процес. 

– НПЗ молодих учених – заходи, основними учасниками яких є аспіран-
ти, ад’юнкти, докторанти й інші молоді вчені віком до 35 років (для доктора-
нтів – 40 років); 

– НПЗ здобувачів вищої освіти  – заходи, основними учасниками яких є 
студенти/курсанти та слухачі.  

НПЗ здобувачів вищої освіти та молодих учених орієнтовані на залу-
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чення молоді до науково-дослідної роботи, розширення їх наукового круго-
зору, набуття дослідницьких навиків та забезпечення високої якості  фахової 
підготовки. 

Метою таких заходів є виявлення наукового і творчого потенціалу мо-
лоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і пі-
дтримка наукової діяльності молоді, сприяння її успішному кар’єрному стар-
ту і професійному зростанню, підвищення ефективності самостійної роботи. 

2.2. Залучення до кожного із виду НПЗ представників іншої статусної 
категорії є прийнятним, водночас воно має обмежуватися кількісним скла-
дом, який не перевищує 25% від загальної кількості учасників. 

2.3. Залежно від рівня проведення НПЗ поділяються на: 
– міжнародні, що проводяться із запрошенням представників закор-

донних наукових, освітніх закладів або установ і організацій громадських ор-
ганізацій та органів влади. Кількість учасників – 100 осіб і більше. Мови 
конференції – українська, російська, англійська або інша іноземна мова із си-
нхронним перекладом; 

– всеукраїнські, що проводяться із запрошенням представників вітчиз-
няних закладів вищої освіти, громадських організацій та органів влади і охо-
плюють не менше 1/3 загальної кількості регіонів України. Кількість учасни-
ків – 100 осіб і більше. Мова конференції – українська; 

– міжвідомчі, що проводяться із запрошенням представників органів та 
установ державної виконавчої влади та/або місцевого самоврядування, а та-
кож закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, органів та 
підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України, й 
передбачають участь усіх закладів відповідного напряму України; 

– регіональні, що проводяться із запрошенням представників закладів 
вищої освіти, громадських організацій та органів влади Дніпропетровського 
регіону.  

2.4. Залежно від змісту та цілей НПЗ поділяються на такі: 
– конференція (науково-теоретична, науково-практична, науково-

технічна) – захід, що передбачає наукову дискусію фундаментального, теоре-
тико-прикладного або науково-практичного спрямування з актуальної для 
широких кіл науковців і практиків проблематики; 

– круглий стіл – захід, який передбачає публічне обговорення актуаль-
них для певної галузі науки або суспільства в цілому питань, або коли учас-
ники висловлюються у визначеному порядку 

– науковий семінар – захід, у ході якого відбувається презентація і об-
говорення окремих проблемних питань невеликою групою зацікавлених фа-
хівців у цій галузі; 

– саміт – багатонаціональний інтелектуальний захід, спрямований на 
обмін досвідом, знаннями, творчими здобутками науковців із різних країн 
світу; 

– інші види НПЗ, що визначаються специфікою досліджуваної галузі 
знань і цілепокладанням організаторів заходу (наукові форуми, дискусійні 
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платформи, презентації  наукових праць тощо). 
2.5. Залежно від форми проведення НПЗ поділяються на: 
– очні, коли учасники безпосередньо присутні на заході; 
– заходи в режимі online зв’язку (за допомогою програми SKYPE) 
– комбіновані заходи, коли безпосередня присутність на заході поєдну-

ється із віддаленою. 
 
3. Планування НПЗ 
3.1.Проведення науково-практичних заходів здійснюється відповідно 

до Плану проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих 
столів у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (да-
лі –  План) на поточний календарний рік або позапланово за рішенням керів-
ництва університету. План розробляється відділом організації наукової робо-
ти на підставі пропозицій від структурних підрозділів університету, норма-
тивних документів та рекомендацій МОН України, МВС України, органів 
державної влади та місцевого самоврядування.  

3.2. Подання пропозицій до Плану керівниками структурних підрозді-
лів здійснюється: 

- до 10 вересня поточного року – щодо проведення міжнародних НПЗ 
на наступний календарний рік; 

- до 01 листопада поточного року – в узагальненому вигляді щодо про-
ведення НПЗ усіх рівнів у наступному календарному році. 

3.3. Кафедрам, факультетам університету при плануванні НПЗ необ-
хідно враховувати вимоги інструктивних рекомендацій МОН України: 

3.3.1. Узгоджувати тематику НПЗ із пріоритетними напрямами науко-
вих досліджень університету, переліком пріоритетних напрямів наукового 
забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ та Національної по-
ліції України, пріоритетними профілями університету щодо підготовки кад-
рів для МВС України та Національної поліції.  

3.3.2. Уникати подібності, дублювання тематики НПЗ на рівні універ-
ситету. 

3.3.3. Не надавати НПЗ рівня всеукраїнських, якщо вони присвячені 
вирішенню специфічних регіональних питань, які не завжди є актуальними 
для решти регіонів. 

3.4. План розглядається науково-методичною та вченою радами універ-
ситету до 01 грудня поточного року та затверджується ректором університе-
ту. Внесення змін до Плану погоджується відповідальним за проведення ке-
рівником підрозділу з відділом організації наукової роботи, проректором за 
напрямом та затверджується ректором університету не пізніше, ніж за 2 мі-
сяці (для міжнародних) та за 1 місяць (для усіх інших НПЗ) до встановленої 
Планом дати їх проведення. 

3.5. Після затвердження План підлягає оприлюдненню на сайті універ-
ситету. 

3.6. Для проведення позапланового НПЗ його ініціатор в особі керівни-
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ка структурного підрозділу не пізніше, ніж за два місяці до дати проведення 
формує у довільній формі заявку із обґрунтуванням доцільності проведення 
та якісного потенціалу заходу, яку погоджує із керівником ВОНР, проректо-
ром за напрямом та подає на затвердження ректору університету – для про-
ведення НПЗ міжнародного та всеукраїнського рівнів; для НПЗ інших рівнів 
заявка після погодження у ВОНР подається на затвердження проректору за 
напрямом. 

 
4. Організація та проведення НПЗ 
4.1. Організація та проведення конференцій здійснюються навчально-

науковими інститутами, факультетами, кафедрами, науково-дослідними ла-
бораторіями, відділами університету відповідного профілю, Науковим това-
риством студентів, курсантів, слухачів, Радою молодих вчених університету.  

4.2. Керівник структурного підрозділу (інституту, факультету, кафед-
ри), що є відповідальним за організацію та проведення НПЗ (далі – організа-
тор заходу) формує проект наказу про проведення НПЗ, склад організаційно-
го комітету та План підготовки і проведення НПЗ не пізніше ніж за два місяці 
до визначеної річним Планом або запропонованої у заявці (у разі позаплано-
вого НПЗ) дати заходу. 

4.3. Керівники структурних підрозділів (інституту, факультетів, ка-
федр) забезпечують участь в НПЗ підпорядкованого їм професорсько-
викладацького складу – як активних суб’єктів заходу (виступи на пленарно-
му і секційному засіданнях, участь у дискусійних платформах, майстер-
класах (якщо такі передбачені програмою заходу), підготовка тез виступів до 
друку у збірнику матеріалів НПЗ). 

4.4. Склад оргкомітету передбачає наявність голови (або співголів), за-
ступника (ів) голови, секретаря, членів оргкомітету. Головою НПЗ міжнарод-
ного рівня є ректор університету, всеукраїнського – проректор за напрямом, 
їх заступниками в обох випадках необхідно передбачити відповідального за 
проведення заходу керівника структурного підрозділу. Організатор заходу 
визначає секретаря оргкомітету із складу науково-педагогічних працівників 
підпорядкованого йому підрозділу. До складу оргкомітету обов’язково вхо-
дять керівник відділу організації наукової роботи та редакційно-видавничого 
відділення. У разі проведення конференції міжнародного рівня до складу 
оргкомітету входить завідувач відділення міжнародних зв’язків. 

4.5. Організаційний комітет здійснює загальне керівництво підготов-
кою НПЗ у наступній послідовності: 

 – формує інформаційне повідомлення та забезпечує його розсилку до  
закладів вищої освіти, судових та правоохоронних органів, Національної по-
ліції України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань. інших установ і організацій, потенційно зацікавлених 
в участі у заході; 

–  поширює інформацію про НПЗ за допомогою розсилки запрошень 
окремим потенційним учасникам, розміщення в мережі Інтернет та, за необ-
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хідності, у засобах масової інформації; 
– здійснює прийом та розгляд заявок на участь у НПЗ; 
– визначає відповідність статей, тез доповідей учасників НПЗ його те-

матиці, рівню і статусу; 
 – не пізніше, ніж за місяць до проведення НПЗ формує список учасни-

ків НПЗ, розподіляє їх по секціям; 
– формує перелік доповідей на пленарне та секційні засідання; 
– формує та передає до редакційно-видавничого відділення програму 

НПЗ, збірник тез доповідей (статей), визначає їх тираж; 
–  надає довідкову інформацію щодо організації та проведення НПЗ; 
– розробляє та затверджує план перебування представників інших 

установ, організацій, підприємств (у тому числі, іноземних) під час прове-
дення НПЗ. 

4.6. За результатами аналізу матеріалів, поданих для участі у НПЗ, сек-
ретар оргкомітету готує проект програми, де вказує дату й час, місце прове-
дення НПЗ, регламент роботи конференції, склад оргкомітету; відомості про 
авторів (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене 
звання), тему доповіді кожного з учасників тощо; проект рекомендацій (про-
позицій, резолюції) наукового заходу.  

4.7. Секретар оргкомітету на основі програми конференції не пізніше, 
ніж за три дні до дати проведення подає головуючому на пленарному засі-
данні докладний опис ходу НПЗ (сценарій). 

4.8. Не пізніше, ніж за два тижні до проведення НПЗ, організаційний 
комітет визначає осіб, відповідальних за підготовку та належну демонстра-
цію презентаційних матеріалів заходу, оформлення залу, формування роздат-
кових матеріалів, технічне забезпечення проведення засідань. Організатор 
заходу несе особисту відповідальність за вчасність і якість виконанням цими 
особами покладених на них обов’язків й доповідає  проректору за напрямом 
про хід підготовки до проведення заходу.  

 
5. Підведення підсумків НПЗ. 
5.1. Процес підведення підсумків НПЗ передбачає формування пропо-

зицій/рекомендацій за результатами роботи заходу та подання їх до зацікав-
лених державних установ та організацій; розміщення інформації про прове-
дення НПЗ на сайті та у періодичному виданні університету; складання звіту 
про проведення НПЗ; розсилку друкованих матеріалів (збірників тез допові-
дей (статей), сертифікатів тощо) учасникам заходу. 

5.2. Секретар організаційного комітету протягом двох робочих днів з 
дати проведення заходу подає: 

- до відділення зв’язків з громадськістю − інформаційні матеріали що-
до проведеного НПЗ для розміщення на сайті університету; 

- до відділу організації наукової роботи − підсумкові інформаційні ма-
теріали щодо проведення заходу, які включають звіт, програму заходу, збір-
ник статей/ матеріалів/ тез (за умови видання до початку конференції; якщо 
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збірник видається після проведення заходу –  то по факту видання, але не пі-
зніше, ніж через місяць після проведення); резолюцію/рекомендації за ре-
зультатами НПЗ (за винятком НПЗ здобувачів вищої освіти). 

Звіт включає наступну інформацію про НПЗ: 
1) назва заходу (рівень, статус, вид в залежності від контингенту учас-

ників); 
2) дата проведення заходу (число, місяць, рік); 
3) співорганізатори заходу (їх повна назва, без скорочень та абревіа-

тур); 
4) кількість учасників, у тому числі, інших країн (вказати кількість уча-

сників – докторів філософії /докторів наук); 
5) перелік закладів вищої освіти, практичних підрозділів, інших уста-

нов, організацій, які взяли участь у заході. 
- до загальної бібліотеки – в електронному (відредагований і зверста-

ний макет у форматі PDF) та друкованому вигляді збірник статей/ матеріалів/ 
тез (за умови видання до початку конференції); якщо збірник видається після 
проведення заходу –  не пізніше, ніж через місяць після проведення). 

5.3. Редактор «Наукового вісника ДДУВС» забезпечує висвітлення ре-
зультатів НПЗ у поточному випуску журналу. 

5.4. Відділення зв’язків з громадськістю забезпечує оприлюднення ін-
формаційних матеріалів щодо проведеного НПЗ на сайті університету. 

5.5. Відділ організації наукової роботи надсилає відповідні резолю-
ції/рекомендації за результатами НПЗ до зацікавлених державних установ та 
організацій. 

5.6. Секретар організаційного комітету протягом двох місяців після 
проведення заходу забезпечує розсилку друкованих матеріалів учасникам 
(збірників тез доповідей (статей), сертифікатів (за наявності) тощо).  

 
6. Порядок внесення змін до Положення 
6.1. Зміни та доповнення до Положення розглядаються та схвалюються 

науково-методичною та Вченою радами університету і вводяться в дію нака-
зом ректора. 

 
Начальник  
відділу організації наукової роботи                                          О.В. Марченко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом  ДДУВС 
від 22 січня 2018 № 40 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Центр литовського права Дніпропетровського  

державного університету внутрішніх справ 
 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1.1 Це Положення регламентує загальні засади функціонування Центру ли-

товського права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
(далі − Центр). 

1.2. Центр Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
(далі – університет) функціонує на громадських засадах без права юридичної 
особи. Місією Центру є створення умов для розвитку постійних академічних 
зв’язків та здійснення спільних дослідницьких, навчальних проектів із освітніми 
установами та організаціями Литовської Республіки. 

1.3. Положення про Центр розроблено на підставі Законів України «Про ви-
щу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 
діяльність». Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами і 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, нормативними актами Міністерства внутрішніх справ 
України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів вико-
навчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями 
ректора, проректора, рішеннями Вченої ради університету та цим Положенням. 

1.4. Взаємовідносини Центру з університетом здійснюються на підставі 
адміністративного підпорядкування згідно з цим Положенням. Рішення органів 
управління університету є обов'язковими для керівництва та працівників Центру. 

1.5. Центр підпорядковується безпосередньо ректору університету. 
1.6. У своїй діяльності Центр співпрацює з ректоратом, факультетами, ка-

федрами, лабораторіями та іншими структурними підрозділами університету. 
  

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 
2.1. Метою діяльності Центру є об’єднання, координація та міждисциплінар-

на інтеграція діяльності підрозділів університету щодо дослідження проблемати-
ки литовського законодавства та європейської юридичної доктрини в цілому. 

Пріоритетними для Центру є науково-дослідна, науково-методична, навчаль-
но-консультативна, культурно-освітня, інформаційна, видавнича діяльність. 

Центр здійснює прогнозування, планування, організацію та координацію до-
слідницької, освітньої та презентаційної роботи у напрямі вивчення та адаптації 
норм європейського права, зокрема на прикладі законодавчої системи Литовської 
Республіки, у вітчизняному правовому просторі, налагоджує співробітництво у 
цьому напрямі із вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами, 
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науковими організаціями, установами, державними органами та бізнес-
структурами.  

2.2. Завданнями Центру є: 
2.2.1. Організація та проведення, у тому числі за участю викладачів із вищих 

навчальних закладів Литовської Республіки, навчальних занять зі студентами і 
викладачами університету, спрямованих на отримання знань з європейського 
законодавства та європейської юридичної доктрини.  

2.2.2. Сприяння проведенню студентами і викладачами наукових досліджень 
з актуальної проблематики литовського законодавства та європейської юридичної 
доктрини в цілому. 

2.2.3. Пошук партнерів з кола вищих навчальних закладів, наукових установ 
та інших державних і недержавних утворень для проведення спільних навчальних 
та наукових заходів. 

2.2.4. Забезпечення належного мас-медійного та Інтернет-представництва на-
укової діяльності університету, ефективний науковий паблик рілейшнз та брен-
динг наукових шкіл університету. 

2.2.5. Участь у конкурсах на отримання матеріальної, організаційної тощо 
допомоги, необхідної для досягнення мети функціонування Центру. 

2.2.6. Організація та проведення занять з вивчення студентами та викладача-
ми англійської мови. 

2.2.7. Збирання, обробка й оперативне поширення інформації про умови на-
вчання та стажування у навчальних закладах Литовської республіки, інших 
країнах Європейського Союзу, про можливості участі студентів та викладачів у 
міжнародних програмах і проектах. 

2.2.8. Надання допомоги студентсько-курсантській молоді у встановленні 
контактів з професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів та 
наукових установ Європейського Союзу. 

2.2.9. Проведення міжнародних конференцій, наукових семінарів, круглих 
столів та інших подібних заходів. 

2.2.10. Пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для науко-
вої, науково-практичної та навчально-методичної роботи. 

2.2.11. Встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представницт-
вами країн Європейського Союзу, фондами та місіями в Україні. 

2.2.12. Моніторинг національного законодавства, його порівняльний аналіз із 
законодавчими системами країн Європейського Союзу, зокрема Литовської 
Республіки. З цією метою передбачено проводити в рамках роботи Центру серію 
тематичних досліджень. На заходах за участю провідних науковців та практиків 
передбачається обговорення загальних проблем національного законодавства у 
порівнянні із законодавчими системами країн Європейського Союзу на прикладі 
Литовської Республіки, а також питання виборчого, інформаційного, екологічно-
го, соціального, господарського та адміністративного законодавства.  

2.3. Реалізацію завдань Центру забезпечують наукові та науково-педагогічні 
працівники, докторанти, аспіранти/ад’юнкти, студенти/курсанти, об’єднані у 
творчі лабораторії та індивідуально. За необхідності до виконання означених 
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завдань можуть бути залучені працівники сторонніх організацій на основі окрем-
их угод про співпрацю. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ 

3.1. Структура Центру визначається наказом університету згідно з вимогами 
чинного законодавства, відповідних нормативних документів та цього Положен-
ня.  

3.2. Працівники Центру входять до складу постійно діючих лабораторій.  До 
складу лабораторій тимчасово можуть бути залучені окремі працівники універси-
тету, аспіранти/ад’юнкти, студенти/курсанти. 

3.3. Для виконання завдань Центру можуть залучатися співробітники інших 
підприємств, установ та організацій.  

3.4. Виконання робіт в межах Центру обліковується в індивідуальних планах 
роботи науково-педагогічних працівників.  

3.5. Управління Центром та координацію його роботи здійснює директор – 
проректор університету за відповідним напрямом роботи, який має науковий 
ступінь доктора наук. Директор здійснює безпосереднє керівництво та є 
відповідальним за виконання покладених на Центр завдань. 

Обов’язки директора Центру: 
– забезпечувати дотримання працівниками Центру вимог чинного законодав-

ства, наказів Міністерства освіти і науки України, інших  нормативних актів, 
Статуту університету, Правил внутрішнього розпорядку нормативних документів 
університету, наказів та розпоряджень ректора і цього Положення; 

– здійснювати планування, організацію та контроль за всіма напрямами 
діяльності, визначеними для Центру. 

Директор, здійснюючи управління Центром, виконує такі функції: 
– розробляє стратегію діяльності та програму розвитку Центру й організовує 

оперативне управління діяльністю Центру; 
– визначає функціональні обов’язки працівників Центру; 
– контролює виконання договірних зобов’язань Центру в межах повнова-

жень, наданих ректором; 
– вносить до розгляду керівництва університету проекти наказів, які стосу-

ються діяльності Центру; 
– подає керівництву університету пропозиції щодо змін в організаційній 

структурі Центру; 
– подає керівництву університету пропозиції щодо організації взаємодії Цен-

тру з іншими підрозділами університету. 
3.6. Директор Центру має заступника. Обов’язки заступника визначає дирек-

тор Центру. 
4. ПРАВА ЦЕНТРУ 

Відповідно до покладених завдань Центр має право: 
4.1. Здійснювати дослідження сфер, галузей, окремих аспектів та питань єв-

ропейського права, а також адаптації правової  системи  України до acquis ЄС.   
4.2. Залучати відповідних фахівців для розробки і здійснення заходів, які 
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проводяться Центром відповідно до покладених на неї завдань. 
4.3. Проводити конференції, симпозіуми, «круглі столи», інші заходи з пи-

тань європейського права та адаптації правової  системи України до acquis ЄС. 
4.4. Взаємодіяти з міжнародними фондами, організаціями, установами з пи-

тань, що входять до компетенції Центру. Ініціювати із запитами до міжнародних 
та іноземних інституцій, а також до підприємств, установ, організацій в Україні з 
метою отримання інформації,  необхідної для виконання покладених на Центр 
завдань. 

4.5. Створювати  науково-експертну раду, інші дорадчі та консультативні ор-
гани для виконання покладених на Центр завдань. 

4.6. Здійснювати консультативну та іншу діяльність, пов'язану з виконанням 
завдань Центру.  

4.7. Одержувати для ознайомлення, використання в роботі законодавчі та ін-
ші нормативні документи з питань міжнародної діяльності, що надходять до 
університету. 

4.8. Одержувати від структурних підрозділів університету документи, довід-
ки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Центр завдань в 
передбачених законодавством порядку. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ  
5.1. Центр зобов’язаний: 
– виконувати основні завдання, визначені даним Положенням; 
– виконувати накази ректора та рішення Вченої ради університету; 
– раціонально використовувати матеріальні цінності, закріплені за 

співробітниками Центру; 
– вести документацію відповідно до вимог діловодства та вимог 

Університету. 
 
 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАНСУВАН-
НЯ ЦЕНТРУ 

6.1. Матеріально-технічну базу Центру становлять матеріальні цінності, 
закріплені за ним ректором університету. 

6.2. Фінансове забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок: 
– власних коштів університету; 
– інших джерел (грантів, спонсорської допомоги, благодійних внесків 

та інших надходжень), не заборонених чинним законодавством України. 
 

7. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ 
7.1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється наказом ректора 

університету в установленому законодавством порядку. 
Схвалено рішенням Вченої ради протокол від 21.12.2017  № 4 

 
Начальник відділу 
організації наукової роботи                                                       О.В. Марченко 



 265 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом  ДДУВС 
від 06 квітня 2017 № 244 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про попередню експертизу дисертацій 

у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 
 

1.Загальні положення 
Це Положення визначає процедуру попередньої експертизи завершених 

дисертаційних робіт шляхом розгляду на засіданнях профільних кафедр і 
міжкафедральних семінарів Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ (далі – університету), у тому числі робіт, які надійшли на 
захист до спеціалізованих вчених рад університету з інших установ, а також 
організаційні питання підготовки висновків та інших документів, які викори-
стовуються при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.  

1.1. Положення розроблено відповідно до вимог Закону України “Про 
вищу освіту”, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого По-
становою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, Поло-
ження про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, 
наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112 
“Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук”, Наказу Міністерства освіти і науки України від 
12.01.2017 року № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій», 
Положення про запобігання академічному плагіату у науково-дослідній ро-
боті учасників освітнього процесу Дніпропетровського державного універси-
тету внутрішніх справ, затвердженого наказом університету від 23.01.2017 
року № 36.  

1.2. Проведення попередньої експертизи дисертацій має на меті оцінку 
наукового рівня та практичної придатності дисертаційних робіт, виконаних 
здобувачами наукового ступеня як в університеті, так і в інших навчальних 
закладах та наукових установах. 

1.3. Організаційне забезпечення проведення попередньої експертизи 
дисертаційних досліджень покладається на відділ організації наукової роботи 
університету. 

1.4. Контроль за виконанням вимог цього Положення покладається на 
проректора університету за напрямом. 

 
2. Підготовка до проведення попередньої експертизи 
2.1. Усі дисертації, виконані здобувачами університету, які передба-

чається подавати до захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради універ-
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ситету, в обов’язковому порядку підлягають обговоренню на засіданні 
профільної кафедри. 

2.1.1. Керівник кафедри, на яку подана для попереднього розгляду 
дисертаційна робота: 

– призначає двох рецензентів для попередньої експертизи кандидатської 
дисертаційної роботи щодо її готовності до подання на міжкафедральний 
семінар за спеціальністю, трьох рецензентів – для докторської дисертації 
(письмова рецензія експертів, завізована керівником кафедри, додається до 
витягу з протоколу засідання кафедри); 

– організовує обговорення дисертаційної роботи на засіданні кафедри і у 
разі позитивного рішення видає здобувачеві витяг з протоколу засідання ка-
федри про рекомендацію до обговорення на міжкафедральному семінарі. 

2.1.2. У витязі з протоколу засідання кафедри, на якому приймається 
рішення щодо рекомендації дисертаційної роботи до розгляду на міжкафед-
ральному семінарі за спеціальністю, обов’язково вказується, ким і коли була 
затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок 
здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами, результат 
перевірки дисертаційної роботи на відсутність академічного плагіату (за ви-
нятком дисертацій, які містять інформацію з обмеженим доступом).  

2.2. Для встановлення відповідності оформлення документів основним 
нормативно встановленим вимогам здобувач наукового ступеня звертається 
до відділу організації наукової роботи університету із заявкою (додаток 1) не 
пізніше, ніж за один місяць до запланованої дати засідання міжкафедрально-
го семінару. 

2.3. До заявки додаються такі документи:  
– витяг з протоколу засідання кафедри (наукової лабораторії), де вико-

нувалась дисертація;  
− рукопис дисертації з додатками – 1 прим.; 
− проект автореферату дисертації – 1 прим. (для здобувачів наукового 

ступеня доктора наук додатково – автореферат захищеної дисертації на здо-
буття наукового ступеня кандидата наук);  

– копію витягу з протоколу засідання вченої ради університету про за-
твердження (перезатвердження) теми дисертації; 

– копію документа, що підтверджує складання кандидатських іспитів 
(для осіб, що здобувають науковий ступінь кандидата наук (доктора філо-
софії); 

– відгук наукового керівника (консультанта), засвідчений печаткою за 
основним місцем роботи;  

– перераховані в проекті автореферату монографії, брошури, авторські 
свідоцтва (копії), статті (копії), тексти депонованих та анотованих в журна-
лах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії), акти впровадження та 
інші матеріали.  

2.4. Здобувач наукового ступеня, який представляє дисертацію на захист 
до спеціалізованої вченої ради університету з іншої установи, до вказаних 
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вище документів додає  
– лист-клопотання установи, в якій готувалась дисертація, на ім’я ректо-

ра університету; 
– висновок установи, де готувалась дисертація.  
2.5. Керівники кафедр (наукових лабораторій), де виконувалась дисерта-

ція, особисто відповідають за достовірність наданої у витягу з протоколу 
засідання кафедри (наукової лабораторії) інформації.  

2.6. У разі виявлення недоліків чи наявності зауважень щодо оформлен-
ня документів у частині відповідності основним нормативно встановленим 
вимогам відділ організації наукової роботи повертає їх  дисертанту із викла-
денням зауважень у письмовій формі для доопрацювання та подальшого по-
вторного подання для проведення попередньої експертизи за встановленою 
процедурою. 

2.7. Відділ організації наукової роботи університету впродовж наступно-
го тижня після подання заявки здійснює перевірку документів й готує подан-
ня ректору університету для прийняття рішення щодо розгляду дисертації на 
міжкафедральному семінарі. 

2.8. Відділом узагальнюється інформація щодо засідань міжкафедраль-
них семінарів й формується План-графік проведення попередньої експертизи 
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук 
на наступний місяць. План-графік затверджується проректором за напрямом. 

 
3. Процедура проведення попередньої експертизи  
3.1. Підставою для розгляду дисертаційної роботи на засіданні міжка-

федрального семінару є наказ, підписаний ректором університету не менш 
ніж за 20 днів до визначеної дати семінару, доведений до всіх зазначених у 
ньому осіб під підпис в установленому порядку.  

3.2. Проект наказу готує кафедра (наукова лабораторія), де виконувалась 
дисертація, спільно з відділом організації наукової роботи університету, 
після розгляду ректором відповідного подання. У наказі обов’язково зазна-
чається: дата, час, місце проведення засідання; прізвище, ім’я та по батькові 
здобувача (ад’юнкта, докторанта); тема дисертації; спеціальність; відомості 
про наукового керівника (консультанта), рецензентів, склад міжкафедрально-
го семінару, його голову та секретаря. 

3.3. Рецензенти призначаються з числа наукових і науково-педагогічних 
працівників, які мають науковий ступінь і вчене звання, зокрема трьох док-
торів наук – для дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Для 
рецензування дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
(доктора філософії) рецензенти призначаються з числа наукових і науково-
педагогічних працівників, які мають наукові ступені за фахом дисертації, 
один з яких обов’язково повинен бути доктором наук.  

3.4. В якості додаткових рецензентів можуть запрошуватись члени 
спеціалізованих вчених рад, фахівці інших структурних підрозділів універси-
тету, вчені з інших вищих навчальних закладів та наукових установ, пред-
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ставники МВС України та інших правоохоронних органів з дотриманням 
встановлених вимог щодо режиму допуску до інформації з обмеженим до-
ступом.  

3.5. Рецензенти після ретельного вивчення дисертаційної роботи, проек-
ту автореферату, публікацій та документів, що підтверджують впровадження 
і апробацію одержаних здобувачем результатів, протягом 20 днів готують 
письмові рецензії, у яких визначають позитивні і негативні риси дисертації, 
роблять обґрунтований висновок про відповідність роботи встановленим ви-
могам, а також про можливість її рекомендації до захисту у спеціалізованій 
вченій раді.  

3.6. У рецензіях обов’язково відображається: актуальність теми до-
слідження, її відповідність планам роботи кафедри та університету, зв’язок з 
відомчими і загальнодержавними програмами, планами, темами; особистий 
внесок автора в отримані наукові результати, наукова новизна роботи; 
ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій; 
ступінь наукової новизни результатів дисертаційного дослідження; повнота 
оприлюднення основних положень дисертації; наукове та практичне значен-
ня отриманих результатів і рекомендації щодо їх використання; оцінка струк-
тури дисертації, мови та стилю викладення. У рецензіях наводяться також 
критичні зауваження до роботи та обов’язково оцінюється відповідність 
дисертації спеціальності, за якою вона подається до захисту.  

3.7. Письмові рецензії подаються голові міжкафедрального семінару не 
пізніше як за три дні до засідання семінару, на якому розглядатиметься 
дисертація здобувача.  

3.8. На одному засіданні міжкафедрального семінару не може обгово-
рюватись більше однієї докторської дисертації або двох дисертацій на здо-
буття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії). 

 
4. Порядок обговорення та прийняття рішень на засіданні міжка-

федрального семінару 
4.1. Присутність на засіданні засвідчується реєстраційною карткою при-

сутності.  
4.2. Засідання міжкафедрального семінару є правомочним (кворум), коли 

на засіданні присутні не менше двох третин від складу, визначеного у наказі. 
4.3. У випадках, коли голова семінару відсутній на засіданні або з мірку-

вань наукової етики не може керувати засіданням, головуючим на засіданні є 
заступник голови або інший учасник, обраний під час засідання. 

4.4. Обговорення дисертаційної роботи на міжкафедральному семінарі 
відбувається в такому порядку:  

− головуючий доводить до присутніх порядок денний засідання, по-
відомляє дані про головуючого і секретаря засідання (прізвище, ім’я, по 
батькові, науковий ступінь і вчене звання), дані про здобувача, зокрема 
прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, освіту, стаж і місце 
роботи, відомості про навчання в ад’юнктурі чи прикріплення здобувачем, 
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чинний статус здобувача; оголошує тему дисертації і дату її затвердження, 
дані про наукового керівника (консультанта); висновок кафедри (наукової 
лабораторії) університету, де виконувалась дисертація; результати попе-
редньої експертизи дисертації в установі, де виконана робота (якщо здобувач 
не був прикріплений до університету під час підготовки дисертації та не нав-
чався в ад’юнктурі та докторантурі університету); відомості про рецензентів 
дисертаційної роботи (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене 
звання);  

− здобувач робить доповідь (за необхідності з використанням мульти-
медійної презентації або ілюстрованих матеріалів); у якій відображаються 
основні положення дослідження, що виносяться на захист, а також наводять-
ся відповідні пояснення щодо результатів роботи над зауваженнями, вислов-
леними під час попереднього обговорення. Орієнтовна тривалість доповіді: 
для дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філо-
софії) –10 хвилин, для докторської –20 хвилин;  

− присутні на засіданні ставлять питання здобувачу з метою роз’яснення 
окремих положень та висновків дисертаційної роботи, на кожне з яких 
дисертант має дати вичерпні відповіді по суті;  

− головуючий надає слово науковому керівнику (консультанту), який 
коротко характеризує особистість здобувача, його наукову зрілість (за від-
сутності наукового керівника (консультанта) з поважних причин його відгук 
зачитується секретарем міжкафедрального семінару);  

– головуючий надає слово рецензентам роботи, а за відсутності рецен-
зента з поважних причин, рецензія оголошується; при негативній рецензії 
присутність рецензента є обов’язковою;  

– головуючий надає слово здобувачу для відповіді на висловлені заува-
ження та роз’яснення своєї позиції щодо дискусійних питань;  

– відбувається обговорення дисертаційної роботи у формі публічної дис-
кусії, у якій можуть брати участь всі присутні на засіданні; учасники засідан-
ня – провідні фахівці за спеціальністю (профілем) дисертації у своїх виступах 
обов’язково мають звернути увагу на відповідність представленої роботи 
чинним вимогам, що висуваюься до дисертації, вказати на досягнення мети 
дослідження та розв’язання наукових задач (проблем), оцінити елементи нау-
кової новизни, акцентувати увагу на логіці й методах дослідження, приклад-
них результатах, цілісності й завершеності роботи, зробити загальний висно-
вок по дисертаційній роботі;  

– ставиться на відкрите голосування висновок по дисертаційній роботі; 
рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосувало більше поло-
вини присутніх учасників семінару.  

4.5. На засіданні міжкафедрального семінару може бути прийнято одне з 
таких рішень:  

– про рекомендацію дисертації до попереднього розгляду спеціалізова-
ною вченою радою, якщо, на думку рецензентів і фахівців − учасників між-
кафедрального семінару, здобувач успішно розв’язав поставлене перед ним 
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наукове завдання (наукову проблему);  
– про рекомендацію дисертації до попереднього розгляду спеціалізова-

ною вченою радою з урахуванням поправок (композиційних, редакційно-
стилістичних, технічних та граматичних уточнень); у цьому разі автор протя-
гом одного місяця вносить необхідні виправлення в текст дисертації та авто-
реферату та складає в установленому порядку довідку-погодження, яка по-
дається до відділу організації наукової роботи;  

– про доопрацювання дисертації у зв’язку з необхідністю внесення змін 
принципового характеру; у цьому разі автору надається певний термін для 
усунення недоліків, після чого дисертація повторно розглядається на засідан-
ні міжкафедрального семінару в установленому порядку; 

– про зняття дисертації з обговорення; у цьому випадку в протоколі ар-
гументовано висвітлюються причини, які не дозволяють позитивно оцінити 
представлену роботу.  

4.6. Керівник засідання міжкафедрального семінару забезпечує ґрун-
товне обговорення дисертаційної роботи з заслуховуванням думок та пропо-
зицій усіх присутніх на засіданні.  

4.7. Дисертація рекомендується до попереднього розгляду спеціалізова-
ною вченою радою, якщо в ході обговорення до неї не було зауважень або 
висловлені зауваження не стосувалися суті результатів дослідження (йшлося 
лише про технічні поправки), або ж зауваження були аргументовано відве-
дені автором в ході дискусії.  

 
5. Підготовка висновку щодо дисертаційної роботи  
5.1. Голова міжкафедрального семінару, на засіданні якого рекомендова-

но дисертацію до попереднього розгляду спеціалізованою вченою радою, за-
безпечує своєчасну підготовку проекту висновку відповідно до вимог 
Міністерства освіти і науки України й несе персональну відповідальність за 
якість, достовірність та об’єктивність поданої у висновку інформації.  

5.2. Висновок щодо дисертаційної роботи оформлюється як витяг з про-
токолу засідання міжкафедрального семінару й повинен розкривати суть 
наступних питань:  

– обґрунтування вибору теми дослідження (висвітлюється зв’язок теми 
дисертації із сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом 
критичного аналізу з визначенням сутності наукової проблеми або завдання; 
зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами – вка-
зується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і 
грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконувалося 
дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації нау-
ково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконувалася робота);  

– мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослі-
дження; 

– методи дослідження (перераховуються використані наукові методи до-
слідження та змістовно відзначається, що саме досліджувалось кожним мето-
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дом; обґрунтовується вибір методів, що забезпечують достовірність отрима-
них результатів та висновків); 

– наукова новизна отриманих результатів (аргументовано, коротко та 
чітко представляються основні наукові положення, які виносяться на захист, 
із зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше); 

– особистий внесок здобувача (якщо у дисертації використано ідеї або 
розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем опубліковано 
наукові праці, обов’язково зазначається конкретний особистий внесок здобу-
вача в такі праці або розробки; необхідно також  додати посилання на дисер-
тації співавторів, у яких було використано результати спільних робіт). За від-
сутністю праць, опублікованих у співавторстві за темою дисертації, необ-
хідно зазначити, що дисертація містить результати власних досліджень авто-
ра; 

– апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференції, кон-
гресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення); 

– перелік основних друкованих праць, у яких викладені результати дисе-
ртаційного дослідження (вказуються наукові праці: в яких опубліковані ос-
новні наукові результати дисертації; які засвідчують апробацію матеріалів 
дисертації; які додатково відображають наукові результати дисертації);  

– практичне значення отриманих результатів (за наявності) – надають-
ся відомості про використання результатів досліджень або рекомендації що-
до їх практичного використання; 

– характеристика особистості здобувача; 
– оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення;  
– відповідність дисертації спеціальності, за якою вона представлена до 

захисту; 
– рекомендація дисертації до захисту (обов’язково вказується 

відповідність дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів та 
можливості її подальшого захисту у спеціалізованій вченій раді). 

5.3. У висновку в обов’язковому порядку зазначається, ким і коли була 
затверджена тема дисертації.  

5.4. Висновок щодо дисертаційної роботи підписується головою міжка-
федрального семінару й секретарем, затверджується ректором університету, 
скріплюється гербовою печаткою університету. 

5.5. Висновок друкують у трьох примірниках, один із яких разом із 
примірником дисертації, проектом автореферату, довідкою-погодженням про 
усунення недоліків та врахування зауважень, висловлених на засіданні між-
кафедрального семінару, зберігається у відділі організації наукової роботи, а 
два – передаються секретарю відповідної спеціалізованої вченої ради.  

5.6. Висновок підлягає затвердженню ректором університету лише у разі 
дотримання всіх вимог встановленої цим Положенням процедури проведення 
попередньої  експертизи дисертацій.  

5.7. Термін чинності висновку – один рік з дня затвердження. 
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Додаток 1 

 
ЗАЯВКА 

на проведення попередньої експертизи дисертаційного дослідження 
(міжкафедрального семінару) 

 
Здобувач наукового ступеня  П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання 

(за наявності), посада (докторант, 
ад’юнкт денної / заочної форми, здо-
бувач за держзамовленням / на основі 
договору  

Тема дисертації, наукова спеціаль-
ність  

Назва теми, наукова спеціальність, 
дата затвердження теми  

Кафедра, на якій  
здійснювалося дисертаційне дослі-
дження  
(до якої прикріплений здобувач)  

Зазначається повна назва структурно-
го підрозділу  

Науковий керівник (консультант)  П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, 
місце роботи та посада  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом  ДДУВС 
від 13 листопада 2017 № 841 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про оцінювання та стимулювання науково-дослідницької  

діяльності здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 

 
1. Загальні положення 
1.1. Положення регулює порядок оцінювання результативності та сти-

мулювання науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти Дніп-
ропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – універси-
тет). 

1.2. Оцінювання та стимулювання науково-дослідницької діяльності 
здобувачів вищої освіти університету регламентується законами України 
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положен-
ням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навча-
льних закладах III та IV рівнів акредитації, затвердженим наказом МОН 
України від 01.06.2006 № 422, Положенням про правове, організаційне та ме-
тодичне забезпечення науково-дослідницької діяльності курсантів, слухачів і 
студентів в ВНЗ МВС України, затвердженим наказом МВС України від 
12.03.2009 № 109, Статутом Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, а також внутрішніми нормативними актами університету. 

1.3. Положення розроблено з метою створення в університеті системи 
об’єктивного аналізу якості наукової діяльності, що спрямована на пошук та 
реалізацію механізмів її удосконалення, упровадження в університеті дієвих 
форм стимулювання наукової діяльності молоді, інноваційних інтегрованих 
технологій і методик організації наукової та науково-дослідної роботи курса-
нтів, студентів та слухачів.  

1.4.  У ході оцінювання науково-дослідницької діяльності здобувачів 
вищої освіти університету передбачено вирішення таких завдань: 

- створення фактографічної інформаційної бази, що всебічно  відобра-
жає досягнення здобувачів вищої освіти у науковій та науково-дослідній ро-
боті, розробка та впровадження на цій основі ефективних засобів удоскона-
лення якості  наукової  та науково-дослідної роботи в університеті;  

- виявлення здібних до наукової та науково-дослідної роботи курсантів, 
студентів та слухачів з метою подальшого удосконалення набутих  ними  в 
освітній та науковій діяльності компетентностей; 

- визначення індивідуального рейтингу курсантів, студентів і слухачів 
за результатами їх наукової та науково-дослідної роботи, а також у підсумку 
рейтингу наукових гуртків університету. 

1.5. Основними завданнями процесу стимулювання здобувачів вищої 
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освіти за результатами оцінювання їх наукової та науково-дослідної роботи є: 
- мотивація здобувачів вищої освіти до проведення самостійних  нау-

кових  досліджень  та  розробки  наукових тем;  
- розвиток творчої ініціативи та підвищення рівня інтелектуальної ак-

тивності здобувачів вищої освіти;  
- реалізація у середовищі студентсько-курсантської молоді принципів 

змагальності та здорової конкуренції. 
1.6. Оцінювання та стимулювання науково-дослідницької діяльності 

здобувачів вищої освіти університету базується на принципах пріоритету 
якісних показників перед кількісними, об’єктивності, прозорості, відкритості 
і публічності, коректності, єдності вимог і рівності умов для заохочення нау-
кової творчості курсантів, студентів і слухачів університету. 

2. Порядок обліку результативності наукової та науково-дослідної 
роботи здобувачів вищої освіти 

2.1. Облік результативності наукової та науково-дослідної роботи здобу-
вачів вищої освіти має диференційований характер, що передбачає урахуван-
ня при підрахунку балів за виконані види робіт вікового фактору й 
відповідно рівня сформованості умінь і навичок наукової діяльності: почат-
кового (1-2 курс), рівня розвитку (3-4 курс), підсумкового (магістратура). 

2.2. Для здобувачів вищої освіти університету встановлюється п’ять 
рівнів наукової активності, що відповідають уніфікованій оцінці від «5» до 
«0»: високий (5), достатній (4), середній (3), недостатній (2), низький (1). 
Оцінка «0» засвідчує відсутність виконаної роботи  

2.3. Умовним граничним показником високого рівня досягнень здобу-
вачів вищої освіти у науковій діяльності є сумарна кількість балів, отриманих 
за результатами навчального року, що становить 100 балів. Водночас для 
здобувачів вищої освіти різних вікових категорій передбачено відмінний по-
казник «нижнього порогу» за кожним із рівнем (Табл.1). 

 
Таблиця 1. 

 
2.4. Якщо за результатами загального підрахунку балів за усі види робіт, 

виконаних упродовж навчального року, здобувач вищої освіти має понад 100 
балів, то у кожній із категорій він отримує відповідний статус, залежно від 
кількості набутих додаткових балів: 100-139 –  «дослідник», 140-169 – «май-
стер», 170-200 – «корифей». 

Залежно від статусу передбачено різні способи заохочення здобувачів 

Рівень Початковий рівень 
(1-2 курс) 

Рівень розвитку 
(3-4 курс) 

Підсумковий рівень 
(магістратура) 

Високий 100-71 5 100-81 5 100-91 5 
Достатній 70-51 4 80-61 4 90-71 4 
Середній 50-31 3 60-41 3 70-51 3 
Недостатній 30-11 2 40-21 2 50-31 2 
Низький  10 і нижче 1 20 і нижче 1 30 і нижче 1 
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вищої освіти за високі досягнення у галузі наукової та науково-дослідної 
діяльності (п.5 Положення).   

2.5. Загальний підрахунок балів для кожного здобувача передбачає скла-
дання балів за виконану роботу у відповідності із встановленими критеріями 
(Додаток 1.), згрупованими у два модулі: 1. Виконання наукових та науково-
дослідних робіт; 2. Залучення до роботи наукових спілок здобувачів вищої 
освіти університету. 

2.6. Кількість балів за кожним із видів наукової та науково-дослідної ро-
боти обумовлюється складністю, тривалістю підготовки та рівнем реалізації 
(міжнародний за кордоном, міжнародний в Україні, всеукраїнський, відо-
мчий, регіональний, рівень університету). 

3. Порядок надання звітності про результати наукової та науково-
дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти університету 

3.1. Оцінювання наукової та науково-дослідницької діяльності здобу-
вачів вищої освіти університету відбувається за результатами навчального 
року.  

3.2. Керівник наукового гуртка кафедри за результатами навчального 
року формує і подає до 30 травня до відділу організації наукової роботи 
університету звіт щодо виконаної членами гуртка роботи (Додаток 2). 

3.3. Про результати наукової та науково-дослідної роботи здобувачів 
вищої освіти за навчальний рік керівник наукового гуртка звітує на засіданні 
кафедри та факультету.  

3.4. Начальник відділу організації наукової роботи доповідає про ре-
зультати наукової та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за 
навчальний рік на засіданні вченої ради університету. 

4. Формування рейтингу наукових гуртків кафедр університету 
4.1. Для визначення рейтингу наукових гуртків кафедр університету пе-

редбачено п’ять рівнів ефективності, що відповідають оцінці від «5» до «1»: 
високий (5), достатній (4), середній (3), недостатній (2), низький (1).  

4.2. Визначальним показником ефективності наукового гуртка є кіль-
кість здобувачів вищої освіти, які мають підсумкову оцінку за результатами 
наукової та науково-дослідної роботи – «5». Якщо кількість таких здобувачів 
у складі гуртка 50% і більше, то рівень ефективності його – високий. 
Відповідно наявність у складі гуртка 50% і більше осіб, які мають оцінку «1», 
свідчить про низький рівень ефективності гуртка (Таблиця 2). 

4.3. Керівники гуртків узагальнюють дані щодо кількості членів гуртка 
за встановленою цим Положенням системою оцінювання, а також розрахо-
вують відсоткове співвідношення осіб, що мають оцінки від «5» до «0», та 
надають відповідну інформацію у звіті у визначені терміни (п.3.2 Положен-
ня). 

4.4. Керівники гуртків несуть персональну відповідальність за до-
стовірність наданої інформації та наявність на кафедрі матеріалів. підтвер-
джуючих наукові досягнення здобувачів вищої освіти. 

4.5. Відділ організації наукової роботи забезпечує формування та опри-
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люднення рейтингу наукових гуртків кафедр університету на основі наданої 
керівниками гуртків інформації.  

Таблиця 2 
Показник ефек-
тивності гуртка 

Кількість 
«5»(%) 

Кількість 
«4»(%) 

Кількість 
«3»(%) 

Кількість 
«2»(%) 

Кількість 
«1»(%) 

Високий (5) 50% і 
більше 

25-30% 15-20% до 10% 0 

Достатній (4) 25-30% 40-50% і 
більше 

до 10% 15-20% 0 

Середній (3) 15-20% 25-30% 40-50% і 
більше 

25-30% До 10% 

Недостатній (2) 0 До 10% 15-20% 40-50% і 
більше 

25-30% 

Низький (1) 0 До 10% 15-20% 25-30% 50% і 
більше 

 
5. Порядок та види стимулювання науково-дослідної роботи здобу-

вачів вищої освіти 
5.1. Стимулювання науково-дослідницької роботи передбачає відзна-

чення найбільш активних у науковій та науково-дослідній роботі здобувачів 
вищої освіти університету, які за результатами навчального року мають дося-
гнення загальним об’ємом понад 100 балів. 

5.2. За досягнення у науковій та науково-дослідній роботі університету 
встановлюються наступні види морального та матеріального заохочення для 
здобувачів вищої освіти: 

- почесна грамота університету; 
- нагородження цінним подарунком. 
Від статусу, отриманого здобувачем вищої освіти при набутті додатко-

вих балів – «дослідник», «майстер», «корифей» (п.2.4), залежить грошова 
цінність подарунку . 

5.3. Одним із видів стимулювання науково-дослідницької роботи здо-
бувачів вищої освіти, які мають високі досягнення у цій галузі, є забезпечен-
ня пільгових умов вступу до магістратури.  

5.4. Відділ організації наукової діяльності до 10 червня поточного року 
подає на узгодження проректору за напрямом клопотання щодо кандидатур 
на відзначення здобувачів вищої освіти університету, які мають відповідні 
досягнення у науковій та науково-дослідній роботі.  

5.5. Відділ кадрового до 15 червня поточного року забезпечує підгото-
вку наказу ректора щодо відзначення здобувачів вищої освіти університету за 
досягнення у науковій та науково-дослідній роботі. Наказ доводиться до ві-
дома курсантів, студентів і слухачів в урочистій обстановці.  

6. Прикінцеві положення 
6.1. Положення набуває чинності з моменту затвердження його наказом 

ректора університету. 
6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом рек-

тора після затвердження на засіданні Вченої ради.  
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Додаток 1до Положення  
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
ефективності наукової та науково-дослідницької роботи здобувачів ви-

щої освіти ДДУВС 
 

Модуль 1. Виконання наукових та науково-дослідних робіт 
 

 

Форма реалізації 
НДР 

Рівень реалізації НДР 

Підтверджую-
чі матеріали 
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Д
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1 Конкурс наукових робіт: 
  1 2 3 4 5 6  

1.1 Участь (без отриман-
ня диплому або від-
знаки) 

60 40 30 30 20 20 Витяг з протоколу 
засідання кафед-
ри; копія листа 
щодо направлення 
роботи на кон-
курс; Протокол 
конкурсної комісії 
університету 

1.2 диплом І ступеню 150 130 100 100 80 80 Ксерокопія дип-
лому 

1.3 диплом ІІ ступеню 130 100 80 80 60 60 Ксерокопія дип-
лому 

1.4 диплом ІІІ ступеню 110 80 60 60 40 40 Ксерокопія дип-
лому 

1.5 відзнака 80 60 40 40 30 30 Подяка(грамота) 
за змістовність 
наукової роботи 

2 Науково-практичні заходи (конференція, круглий стіл, науковий семінар): 
2.1 участь, підтверджена 

програмою заходу 
20 15 10 5 4 4 Ксерокопія про-

грами заходу 

2.2 публікація тез у збір-
нику матеріалів кон-
ференції 

60 50 40 30 20 20 Ксерокопія тез, 
сторінок титуль-
ної, із змістом 

3 Публікація наукової 
статті: 

одноосібно у співавторстві  

  1 2  

3.1 зарубіжне видання 100 80 Ксерокопія статті 

3.2 фахове видання в 80 60 Ксерокопія статті 
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Україні 
3.3 науковий журнал для 

студентів і курсантів 
ДДУВС 

60 50 Ксерокопія статті 

3.2 регіональне видання 
 

50 40  Ксерокопія статті 

4 Підвищення рівня наукової мобільності  
  Міжнародний рі-

вень 
Державний рі-

вень 
 

  1 2  
4.1 академічне стажуван-

ня 
60 40 Копія сертифіка-

ту, диплому тощо 

4.2 навчання за програ-
мами академічних об-
мінів 

80 60 Копія сертифіка-
ту, диплому тощо 

4.3 отримання гранту на 
реалізацію проекту 

100 80 Опис проекту, ві-
дповідь фонду-
грантодавця  
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Модуль 2. Залучення до роботи наукових спілок здобувачів вищої освіти 
університету  

 

 
 
 
 

* Для НТКСС – голови і заступника голови, для гуртка кафедри – активу. 
 

 
 
 
 

  
 
Напрями залучення 

Рівень наукової спіл-
ки Підтверджуючі 

матеріали НТКСС уні-
верситету 

Науковий 
гурток ка-
федри 

1 2  
1 Здійснення управлінських 

функцій* 
60 20 Протокол засідання  

НТКСС/гуртка 

2 Організація заходу науково-
практичного спрямування 

40 20 Програма заходу 

3 Участь у заході, організова-
ному спілкою 

10 5 Програма заходу 

4 Виступ із доповіддю 20 10 Протокол засідання  
НТКСС/гуртка 

5 Підготовка пропозицій по 
удосконаленню роботи спіл-
ки 

10 5 Протокол засідання  
НТКСС/гуртка 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом  ДДУВС  
від 23 січня 2017 № 37 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію та ведення грантової роботи в Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ 

 
1. Загальні положення 
1.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ (далі – ДДУВС) грантову роботу координує Грантова група (далі – 
Група), яка є консультативно-дорадчим органом ДДУВС та підпорядковуєть-
ся безпосередньо ректору. 

1.2. Група організовує свою діяльність відповідно до цього Положення. 
До складу Групи входять проректори, фахівці юридичного відділу, відділу 
фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, відділу зв’язків з гро-
мадськістю та міжнародних зв’язків, відділу організації наукової роботи та 
навчально-методичного відділу, а також окремі фахівці з числа науково-
педагогічних та наукових працівників, які мають досвід грантової роботи. 
Склад Групи та її Голова затверджується наказом ректора по університету. 

1.3. Координацією заходів у сфері грантової роботи ДДУВС з питань 
освіти та науки, що пропонуються структурними підрозділами університету, 
займаються відділ зв’язків з громадськістю та міжнародних зв’язків, відділ 
організації наукової роботи та навчально-методичний відділ (далі – 
ВЗГтаМЗ, ВОНР, НМВ). 

1.4. Група та ВЗГтаМЗ, ВОНР та НМВ у своїй діяльності керуються 
Конституцією України, законами України, зокрема «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами Верхов-
ної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Статутом ДДУВС, цим Положенням, наказами ректора та дорученнями про-
ректорів. 

 
2. Основні завдання Групи 
2.1. Розробляє та затверджує проекти міжнародних, державних, регіо-

нальних та місцевих грантових пропозицій (угод) з питань освіти та науки, в 
т.ч. напрацювання пропозицій щодо їх вдосконалення, зокрема у випадках, 
коли проектна пропозиція передбачає співфінансування університетом. 

2.2. Координує виконання міжнародних, державних, регіональних та 
місцевих грантових угод на всіх етапах, що реалізовуються в ДДУВС. 

2.3. Вносить пропозиції ректору щодо можливості формування та ви-
конання бюджету грантових угод згідно із законодавством України. 

2.4. Погоджує проектні пропозиції міжнародних, державних, регіона-
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льних та місцевих договорів з питань, що віднесені до компетенції ДДУВС. 
2.5. Надає консультації факультетам, кафедрам ДДУВС з правових та 

фінансових питань, що віднесені до компетенції Групи відповідно до цього 
Положення. 

2.6. Здійснює аналіз виконання чинних міжнародних, державних, ре-
гіональних та місцевих проектів та подає керівництву ДДУВС пропозиції 
щодо їх перегляду або внесення змін. 

 
3. Основні завдання ВЗГ та МЗ, ВОНР та НМВ 
3.1. ВЗГ та МЗ, ВОНР та НМВ надають допомогу структурним підроз-

ділам ДДУВС щодо формування грантових проектних пропозицій, зокрема 
забезпечують, за потреби, переклад проектів іноземними мовами, ведуть ро-
боту з оформлення інших необхідних документів. 

3.2. ВЗГ та МЗ, ВОНР та НМВ готують проекти міжнародних договорів 
(угод, контрактів) для участі ДДУВС у грантових програмах за поданням 
структурних підрозділів або за дорученнями керівництва. 

3.3. ВЗГ та МЗ здійснює поточне листування та підтримує оперативний 
зв’язок з відповідними структурними підрозділами установ та організацій у 
сфері освіти та науки зарубіжних країн, з якими ДДУВС виконує спільні між-
народні проекти, або ж із міжнародними організаціями та фондами. 

3.4. ВЗГ та МЗ, ВОНР та НМВ залучають в установленому порядку 
структурні підрозділи та спеціалістів ДДУВС для підготовки інформаційних 
матеріалів та пропозицій щодо співробітництва з іншими країнами й міжна-
родними організаціями, а також для реалізації міжнародної технічної допо-
моги (грантів). 

3.5. ВЗГ та МЗ за дорученням керівництва ДДУВС в межах своєї ком-
петенції проводять зустрічі та переговори з представниками інституцій зару-
біжних країн, міжнародних організацій, до компетенції яких віднесені питан-
ня освіти та науки, для обговорення поточних питань співробітництва у рам-
ках грантових програм. 

3.6. ВЗГ та МЗ, ВОНР та НМВ координують підготовку та забезпе-
чують організацію і проведення міжнародних заходів (семінарів, нарад, зу-
стрічей тощо) в рамках міжнародних проектів в Україні та за кордоном. 

3.7. ВЗГ та МЗ, ВОНР та НМВ інформують науково-педагогічний 
склад, фахівців та здобувачів вищої освіти університету щодо відкритих гра-
нтових пропозицій, програм навчання та стажування за кордоном тощо, що 
проводяться міжнародними фондами й організаціями. 

3.8. ВЗГ та МЗ забезпечує складання та подання необхідної статисти-
чної та іншої звітності з питань участі університету у міжнародних проектах 
(грантах). 

3.9. ВОНР забезпечує складання і подання необхідної статистичної та 
іншої звітності з питань участі університету в державних, регіональних та мі-
сцевих проектах (грантах).  
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4. Компетенція суб’єктів, залучених до грантової роботи 
4.1. Перший проректор та проректор, який відповідає за освітню і нау-

кову роботу в ДДУВС, та безпосередньо підпорядковані їм служби (підрозді-
ли) забезпечують на системній основі: 

- інформаційну, організаційну, методичну та технічну підтримку дія-
льності інституту, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів 
університету щодо участі в грантових проектах; 

- використання можливостей освітніх грантів, програм академічної 
мобільності, програм стажування аспірантів та науково-педагогічних праців-
ників за кордоном, закордонних відряджень, візитів до ДДУВС іноземних 
делегацій тощо для налагодження освітніх та наукових зв'язків, досягнення 
домовленостей про спільні запити на грантові проекти. 

4.2. Перший проректор: 
- здійснює постійний контроль за міжнародною грантовою діяльністю 

університету незалежно від її спрямованості та підпорядкованості структур-
них підрозділів; 

- забезпечує підтримку участі науковців структурних підрозділів уні-
верситету в грантах, що фінансуються іноземними країнами або організація-
ми-грантодавцями. 

4.3. Проректор, який відповідає за освітню та наукову роботу в 
ДДУВС, здійснює: 

- організацію процесу подання запитів на участь структурних підрозді-
лів університету у міждержавних та державних програмах міжнародного на-
уково-технічного співробітництва, відповідних програмах національних ака-
демій наук, наукових грантових програмах ЄС (в тому числі 
НОRIZON 2020), наукових рад США, НАТО тощо; 

- впровадження успішних методик, технологій, рекомендацій щодо 
розширення участі науковців ДДУВС у наукових грантових проектах, в тому 
числі державних, регіональних, міських; 

- створення цільових робочих груп науковців, у тому числі міжкафед-
ральних, міжфакультетських (міжінститутських), для підготовки та подання 
запитів на участь у наукових грантових проектах з підготовкою, у разі необ-
хідності, відповідних наказів по університету; 

- організацію участі університету у виконанні наукових грантових 
проектів у співробітництві з іншими ВНЗ України в складі міжнародних кон-
сорціумів, міжвідомчих робочих груп тощо; 

- контроль за формуванням та виконанням програм закордонного нау-
кового стажування аспірантів, науковців та викладачів університету, у тому 
числі з метою організації наукової грантової діяльності спільно із приймаю-
чими організаціями; 

- здійснення загального контролю за виконанням наукових грантових 
програм. 
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4.4. Відділ зв’язків з громадськістю та міжнародних зв’язків здійс-
нює: 

- загальну координацію участі ДДУВС у міжнародних освітніх та 
наукових грантових програмах, організаційну та методичну підтримку діяль-
ності грантової групи; 

- проведення спільно з відділом організації наукової роботи та кафед-
рами університету інформаційних заходів (зустрічей, семінарів, вебінарів) 
щодо участі в грантових проектах; 

- моніторинг актуальної інформації щодо індивідуальних грантів, які 
фінансуються ЄС (в тому числі НОRIZON 2020), за рахунок наукових рад 
США, НАТО тощо та іншими країнами або організаціями-грантодавцями з 
наданням до відділу організації наукової роботи узагальнених інформацій-
них блоків щодо цих програм (наукового спрямування) з посиланням на від-
повідні інформаційні ресурси; 

- моніторинг актуальної інформації щодо участі здобувачів вищої 
освіти в програмах освітніх стажувань за кордоном з наданням до навчаль-
но-методичного відділу узагальнених інформаційних блоків щодо цих про-
грам (наукового спрямування) з посиланням на відповідні інформаційні ре-
сурси; 

- надання відповідної консультаційної допомоги в частині міжнарод-
ної освітньої та наукової грантової діяльності, у тому числі в перевірці пра-
вильності складання супроводжуючих документів, зокрема іноземними мо-
вами. 

4.5. Відділ організації наукової роботи здійснює: 
- моніторинг інформації щодо міждержавних та державних програм 

міжнародного науково-технічного співробітництва, відповідних програм на-
ціональних академій наук, грантових програм ЄС (в тому числі НОRIZON 
2020), наукових рад США, НАТО тощо на сайтах Державного фонду фунда-
ментальних досліджень, Державного агентства з питань науки, інновацій та 
інформатизації України, Міністерства освіти і науки тощо; 

- оприлюднення інформації стосовно грантової діяльності на сайті 
ДДУВС, у тому числі і тієї, що надійшла від відділу міжнародних зв’язків та 
інших структурних підрозділів університету; 

- цільове інформування науковців про конкурси і проекти усіх рівнів 
шляхом адресної розсилки електронною поштою та через взаємодію з керів-
никами кафедр і деканів факультетів; 

- реєстрацію вихідних запитів на участь у наукових грантових проек-
тах; 

- надання керівникам робочих груп методичної та консультаційної до-
помоги при підготовці запитів з наукових грантових проектів, в тому числі 
кошторисної документації, здійснення за необхідності перевірки правильно-
сті складання супроводжуючих документів; 

 

- надання методичної та консультаційної допомоги при підготовці за-
питів науковцями університету за індивідуальними науковими грантами; 
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- поточний контроль за станом виконання наукових грантових проек-
тів, своєчасністю та якістю звітування. 

4.6. Навчально-методичний відділ здійснює: 
- моніторинг інформації щодо міждержавних та державних проектів 

(грантів) з освітніх стажувань за кордоном здобувачів вищої освіти; 
- оприлюднення інформації стосовно освітніх стажувань за кордоном 

на сайті ДДУВС, у тому числі і тієї, що надійшла від відділу міжнародних 
зв’язків та інших структурних підрозділів університету; 

- цільове інформування деканів факультетів та кафедр про проекти 
освітніх стажувань за кордоном шляхом адресної розсилки електронною по-
штою; 

 

- надання методичної та консультаційної допомоги спільно з відділом 
міжнародних зв’язків при підготовці документів здобувачами вищої освіти 
для участі в програмі освітніх стажувань за кордоном; 

- поточний контроль за станом виконання освітніх грантових проектів, 
своєчасністю та якістю звітування. 

4.7.   Відділ юридичного забезпечення та відділ фінансового забез-
печення і бухгалтерського обліку здійснює: 

- підготовку договорів на виконання грантових проектів, які пройшли 
конкурсний відбір, та контроль їх відповідності чинному законодавству; 

- облік та контроль за фінансуванням і витратами при виконанні гран-
тового проекту відповідно до кошторисної документації та договору на його 
виконання. 

4.8. Декани факультетів та керівники кафедр забезпечують: 
- організацію інформаційного пошуку за грантовими проектами з ви-

користанням отриманої інформації у своїй діяльності та, за необхідності, пе-
редачею її до відділу організації наукової роботи; 

- підготовку пропозицій першому проректору щодо створення робочих 
груп з розробки запитів на грантові проекти з урахуванням наукових напря-
мів кафедр; 

- підготовку пакету необхідних документів для подання заявок на 
отримання гранту, погодженого з відділом організації наукової роботи та 
відділом міжнародних зв’язків; 

- загальний та поточний контроль діяльності з якісного та вчасного 
виконання договорів і звітування перед замовником. 
 
Схвалене рішенням Вченої ради Дніпропетровського державного універси-
тету внутрішніх справ (протокол № 4/1 від 22 грудня 2016 року). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ДДУВС  
від 04 жовтня 2017 року № 703  

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про раду молодих вчених Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Рада молодих вчених (далі – РМВ) Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (далі – університет) є колегіальним виборним 
дорадчим органом, який створено для забезпечення захисту прав та інтересів 
молодих вчених. 

1.2. РМВ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, а також положенням про раду молодих вчених 
при органах виконавчої влади, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.11.2016 № 822 та Статутом університету. 

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в 
Законах України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність». 

1.4. Положення про РМВ та зміни до нього затверджуються Вченою 
радою університету та вводяться в дію наказом ректора університету . 

1.5. Метою діяльності РМВ є сприяння реалізації прав молодих вчених 
щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у правоохорон-
ній, освітній та науковій сферах, забезпечення їх активної участі у проведенні 
наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів. 

 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РМВ: 

 
2.1. Сприяння взаємодії між університетом та молодими вченими. 
2.2. Підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-

економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях 
науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння 
підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної ак-
тивності. 

2.3. Консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення нау-
кової діяльності. 

2.4. Сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах науко-
вих робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспек-
тивних наукових проектів; 
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2.5. Підтримка молодих вчених у проведенні ними, науково-
організаційних, наукових та освітніх заходів. 

2.6. Сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України, її ін-
теграції до світового та Європейського дослідницького простору. 

2.7. Представлення інтересів молодих вчених в університеті, органах 
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, державних та гро-
мадських організаціях і сприяння наданню допомоги у вирішенні проблем 
молодих вчених. 

2.8. Розробка проектів нормативно-правових актів з питань, що нале-
жать до її компетенції. 

2.9. Забезпечення інформаційного обміну між молодими вченими. 
2.10. Сприяння налагодженню професійних контактів між науковими 

установами, вищими навчальними закладами України та іноземними науко-
вими установами та організаціями для поглиблення наукової співпраці та 
спільного проведення заходів з наукової, освітньої діяльності. 

2.11. Для виконання своїх завдань РМВ: 
– формує базу даних відомостей про молодих вчених університету; 
– організує і проводить щорічні наукові конференції, школи, науково- 

практичні семінари, круглі столи та інші заохочувальні заходи для 
стимулювання наукових досліджень студентів, аспірантів, молодих вчених; 

– організує інформаційне забезпечення наукової діяльності молодих 
учених, надає інформацію про вакансії, фонди, гранти, конференції, школи та 
інші заходи щодо підтримки наукової молоді; 

– забезпечує участь молоді у конкурсах наукових робіт на 
університетському, регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;  

– готує та представляє вченій раді, ректорату та структурним 
підрозділам університету пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та 
творчої діяльності молодих вчених; 

– представляє кандидатів та подає пропозиції до вченої ради 
університету, ректорату на отримання іменних стипендій і премій для 
молодих вчених; 

– представляє інтереси молодих вчених у державних, муніципальних, 
наукових, громадських та інших організаціях; 

– сприяє публікаціям молодих вчених, надаючи методичну, 
організаційну підтримку; 

– сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів, 
аспірантів, молодих вчених; бере участь у програмах обміну науковцями із 
вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів; 

– здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, 
що пов’язані з діяльністю РМВ; 

– надає практичну та організаційно-методичну допомогу науковому то-
вариству курсантів, студентів і слухачів університету у науково-дослідній 
роботі. 
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3. ОСНОВНІ ПРАВА РМВ: 
3.1. За погодженням з керівництвом університету подавати пропозиції 

до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державних 
та громадських організацій щодо удосконалення державної політики у сфері 
інтересів молодих вчених. 

3.2. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї зав-
дань постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо. 

3.3. Організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, на-
рад, громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення 
наукової та громадської активності молодих вчених. 

3.4. Делегувати членів ради до складу вченої ради університету.  
 

4. СКЛАД РМВ 
4.1. До складу РМВ університету входить голова РМВ, заступник голо-

ви РМВ, секретар РМВ і члени РМВ у кількості не менше одного представ-
ника від кафедри або іншого структурного підрозділу, що мають у своєму 
складі молодих учених. 

4.2. До складу РМВ можуть входити молоді вчені (науково-педагогічні 
та наукові працівники, ад’юнкти, аспіранти) університету, вік яких не пере-
вищує 35 років, у разі якщо вчений має науковий ступінь доктора наук або 
навчається в докторантурі − 40 років. 

4.3. Склад РМВ обирається строком на один рік. 
4.4. Склад РМВ формується установчими зборами молодих учених уні-

верситету, які відбуваються на початку навчального року (не пізніше 10 ве-
ресня), шляхом відкритого голосування за кандидатури учених, які виявили 
бажання взяти участь у роботі ради та були запропоновані кафедрами або 
іншими структурними підрозділами університету.  

4.5. Для формування складу РМВ керівники кафедр та інших структур-
них підрозділів, що мають у своєму складі молодих учених, не пізніше, ніж 
за три дні до проведення установчих зборів надають голові РМВ пропозиції 
щодо представника підрозділу у РМВ. Пропозиції попередньо обговорюють-
ся і схвалюються на засіданнях кафедр/структурних підрозділів. 

4.6. Установчі збори молодих учених університету: 
 заслуховують звіт голови РМВ за минулий навчальний рік; 
 визначають мету і завдання діяльності РМВ, схвалюють склад РМВ 

та План роботи РМВ на поточний навчальний рік. 
4.7. Кандидатура голови після схвалення на установчих зборах молодих 

учених затверджуються наказом ректора університету.  
4.8. РМВ виконує свої обов’язки на громадських засадах. 
4.9. Голова РМВ: 
 здійснює взаємодію РМВ з проректором за відповідним напря-

мом роботи, відділом організації наукової роботи, зі структурними підрозді-
лами університету, несе відповідальність за виконання Радою функцій, ви-
значених даним Положенням; 
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 представляє РМВ у відносинах із органами громадського самовря-
дування університету, вищими навчальними закладами, науковими устано-
вами, громадськими об’єднаннями та організаціями, засобами масової інфо-
рмації, виконує інші представницькі функції; 

 щороку звітує про свою роботу перед молодими ученими універси-
тету на установчих зборах та перед ученою радою університету; 

 розподіляє обов’язки між членами РМВ. 
4.10. Секретар РМВ відповідає за інформаційну підтримку діяльності 

ради та ведення протоколів засідань. 
4.11. Упродовж навчального року зміни до складу РМВ вносяться за 

поданням загальних зборів молодих учених університету, ініційованих РМВ, 
схвалюються вченою радою та затверджуються наказом ректора університе-
ту.  

4.12. Члени РМВ зобов’язані брати активну участь у роботі ради і ма-
ють право порушувати на її засіданнях будь-які питання, які належать до 
компетенції ради відповідно до положення про раду. 

4.13. Повноваження члена РМВ припиняються за рішенням ради: 
- у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність». У такому випадку пе-
ребування члена РМВ у її складі може бути продовжено до кінця строку пов-
новажень ради як асоційованого члена з правом дорадчого голосу за рішен-
ням ради, яке приймається більшістю її складу; 

- у  разі систематичної відсутності члена РМВ на її засіданнях без по-
важних причин, який тричі підряд не брав участі у засіданнях ради; 

- у разі, коли член РМВ письмово повідомив про своє рішення вийти з 
її складу. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РМВ 
5.1. Діяльність РМВ координується проректором університету, який за 

розподілом повноважень відповідає за роботу з молодими вченими. 
5.2. РМВ провадить свою діяльність відповідно до Положення про 

РМВ та Плану роботи на поточний навчальний рік.  
5.3. Основною формою роботи РМВ є її засідання. Головуючим на 

засіданні ради є голова ради, а в разі його відсутності – його заступник. 
5.4. Засідання РМВ проводяться у другу середу кожного місяця з 

урахуванням залучення молодих вчених до освітнього процесу університету. 
5.5. РМВ визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх по-

вноважень рішення та організовує їх виконання. 
5.6. Засідання РМВ вважається правоможним, якщо на ньому присутні 

більше половини її членів. 
5.7. На засіданнях РМВ розглядаються пропозиції з питань, що нале-

жать до її компетенції. Пропозиції ради вважаються схваленими, якщо за них 
проголосувало більшість від її складу. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

5.8. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового 
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складу ради, відбувається шляхом відкритого голосування. 
5.9. Пропозиції РМВ оформляються у формі протоколу засідання, який 

підписується головуючим на її засіданні та секретарем ради. 
5.10. Член РМВ, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням 

РМВ, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до 
протоколу засідання. 

5.11. РМВ інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщен-
ня на офіційному веб-сайті університету та оприлюднення в інший прийнят-
ний спосіб плану роботи, керівного складу, складу постійних та тимчасових 
робочих органів, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про 
свою роботу тощо. 
 
Схвалене рішенням Вченої ради Дніпропетровського державного універси-
тету внутрішніх справ (протокол № 1 від 28.09.2017). 
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ПЕРЕЛІК 

загальноуніверситетських тем наукових досліджень 
 

1. Теоретико-методологічні та прикладні проблеми державотво-
рення та правотворення в Україні (керівник теми –  
Наливайко Л.Р., проректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений 
юрист України, реєстраційний номер 0118U100436); 
 

2. Правові, лінгвістичні та філософсько-культурологічні аспекти 
теорії гендеру (керівник теми – Грицай І.О., кандидат юридичних наук, до-
цент, реєстраційний номер 0118U100432); 
 

3. Теорія і практика оперативно-розшукової протидії злочинам в 
Україні (керівник теми – Кириченко О.В., доктор юридичних наук, доцент, 
реєстраційний номер 0118U100430); 
 

4. Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінального 
процесуального та криміналістичного забезпечення протидії злочинності 
в Україні (керівник теми – Чаплинський К.О., доктор юридичних наук, про-
фесор, реєстраційний номер 0118U100431); 
 

5. Адміністративно-правові засоби забезпечення публічного по-
рядку в Україні (керівник теми – Миронюк Р.В., доктор юридичних наук, 
професор, реєстраційний номер 0118U100442). 
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