
ПОСТАНОВИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

№№ Назва Посилання 

1.  ПКМ від 21.08.2019 № 776 "Про затвердження Порядку надання 

грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок 

коштів державного бюджету" 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/776-2019-

%D0%BF 

2.  ПКМ від 06.03.2019 № 167 "Про проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-

%D0%BF 

3.  Постанова ВР України від 05.02.2019 № 2676-VIII "Про іменні 

стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук" 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2676-19 

4.  Постанова ВР України від 05.02.2019 № 2675-VIII "Про Премію 

Верховної Ради України молодим ученим" 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19 

5.  Розпорядження КМУ від 17.10.2018 № 776-р "Про затвердження плану 

заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери" 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776-2018-

%D1%80/conv?lang=ru 

6.  ПКМ від 12.09.2018 № 739 "Про затвердження Порядку проведення 

конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що 

плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету" 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2018-

%D0%BF 

7.  ПКМ від 22.08.2018 № 652 "Деякі питання проведення державної 

атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової 

(науково-технічної) діяльності" 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/652-2018-

%D0%BF 

8.  ПКМ від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування 

тематики наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/13-2018-

%D0%BF 

9.  ПКМ від 06.07.2016 № 410 "Про утворення Ідентифікаційного комітету 

з питань науки" 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/410-2016-

%D0%BF 

10.  ПКМ від 19.08.2015 № 656 "Деякі питання реалізації статті 54 Закону 

України "Про вищу освіту"" (Порядок затвердження рішень про 

присвоєння вчених звань, Зміни, що вносяться до постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567) 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-п 

11.  ПКМ від 24.07.2013 № 567 "Про затвердження Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника" 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-п 

12.  ПКМ від 03.07.2013 № 472 "Про затвердження Порядку реєстрації http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/472-2013-
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технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти 

або створені чи придбані підприємствами державної форми власності" 

%D0%BF 

13.  ПКМ від 07.09.2011 № 942 "Про затвердження переліку пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 року" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-п 

14.  ПКМ від 13.08.1999 № 1475 "Про затвердження Положення про 

атестацію наукових працівників" 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-п 
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