
Нормативно-правове забезпечення навчання в 

аспірантурі, підготовка та захист дисертацій 
 

• Закон України «Про вищу освіту»   

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

 

• Закон України «Про освіту» 

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

 

• Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 

 

• Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» 

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-

%D0%B2%D1%80 

 

• Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2016 року № 261 

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-

%D0%BF 

 

• Положення «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266  

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-

%D0%BF 
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• Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами) 

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-

%D0%BF 

 

• Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог 

до оформлення дисертації». 

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 

 

• Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам» (зі змінами) 

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16 

 

• Наказ МОН України від 23.09.2019 р. №1220 «Про опублікування 

результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук» 

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19 

 

• Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії 

 

Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких 

зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів 

доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і 

опубліковані до 12 березня 2020 року 

 

РЕЄСТР наукових фахових видань України 

 

Деталі за посиланням  https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-

kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya 
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• Перелік українських журналів, що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах Scopus і Web of Science 

 

Деталі за посиланням  https://openscience.in.ua/ua-journals 

 

• Перелік українських журналів, що індексуються в міжнародній 

наукометричній базі DOAJ  

 

Деталі за посиланням  https://openscience.in.ua/doaj-ua-journals.html 

 

• Постанова «Деякі питання діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти» від 27 липня 2016 р. № 567 

Деталі за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2016-

%D0%BF 

 

• Порядок подання повідомлень про захист дисертацій 

Деталі за посиланням  https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-

kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2019/09/zakladiv-vishchoi-osviti-naukovikh-

ustanov-golovam-spetsializovanikh-vchenikh-rad.pdf 

 

• Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії 

Деталі за посиланням  https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mentu-z-

prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi 
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