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1.           Україна. Кабінет Міністрів. 

   Питання державних ключових лабораторій : постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 607 / Україна. Кабінет 

Міністрів // Офіційний вісник України. – 2019. – № 57. – С. 128-

135. 

2.           Україна. Кабінет Міністрів. 

   Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716 ["Про 

державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 

права автора на твір"] : постанова Кабінету Міністрів України від 

12 червня 2019 р. № 496 / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 

2019. – № 22. – 22 червня. – С. 7-8. 

3.           Україна. Кабінет Міністрів. 

   Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних 

(експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки в рамках виконання державного 

замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) 

розробки та науково-технічну продукцію у 2019-2020 роках: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. 

№ 530-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – 

№ 142. – 27 липня. – С. 8-9. 
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4.           Україна. Кабінет Міністрів. 

   Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок у закладах вищої освіт : постанова Кабінету Міністрів 

України від 10 липня 2019 р. № 639 / Україна. Кабінет Міністрів // 

Урядовий кур'єр. – 2019. – № 141. – 26 липня. – С. 8. 

5.           Україна. Кабінет Міністрів. 

   Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на дослідження, прикладні наукові і науково-

технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими 

програмами і державними замовленнями, підготовку наукових 

кадрів та фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури у 

сфері економічного розвитку: постанова Кабінету Міністрів 

України від 17 квітня 2019 р. № 326 / Україна. Кабінет Міністрів // 

Урядовий кур'єр. – 2019. – № 77. – 20 квітня. – С. 11. 

6.           Україна. Кабінет Міністрів. 

   Про затвердження Порядку надання грантової підтримки 

наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів 

державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 

21 серпня 2019 р. № 776 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий 

кур'єр. – 2019. – № 165. – 30 серпня. – С. 10. 

7.           Україна. Кабінет Міністрів. 

   Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності 

на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 10 липня 2019 р. № 526-р / Україна. Кабінет 

Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 143. – 30 липня. – С. 9-10. 
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8.           Україна. Міністерство освіти і науки. 

   Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 р. № 338, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за 

№ 688/33659 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний 

вісник України. – 2019. – № 54. – С. 197-215. 

  

9.           Novikova I. E.   Startups and spinoffs as factors of the academic 

business development: the foreign experience and the ukrainian 

prospects = Старт-апи та спін-офи як фактор розвитку академічного 

бізнесу: зарубіжний досвід та українські перспективи / 

I. E. Novikova, V. L. Osetsksy, K. A. Alekseieva // Наука та інновації. 

– 2018. – Т. 14, № 5. – С. 71-83. 

10.           Strategik priorities in measuring the publication and publishing 

works in scholarly research activity = Про стратегічні пріоритети 

вимірювання публікаційної та видавничої активності в науковій 

діяльності / Ya. V. Kotlyarevskyy, A. I. Radchenko, A. V. Melnikov, 

E. P. Semenyuk // Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 5. – С. 5-16. 

11.           Академія наук вищої школи та МОН співпрацюватимуть у 

сфері науки // Світ. – 2019. – № № 27-28. – С. 3. 

12.           Анализ обеспеченности научной, научно-технической 

информацией российских исследовательских групп и отдельных 

российских ученых в 2017 году по данным Web of Science / 

С. Л. Парфенова, В. В. Богатов, К. С. Дикусар, 

А. В. Халтакшинова // Управление наукой и наукометрия. – 2019. – 

Т. 14, Вып. 1. – С. 102-146. 

13.           Бабійчук С.   Наукова освіта як педагогічний концепт / 

С. Бабійчук // Молодь і ринок. – 2018. – № 2. – С. 60-63. 

14.           Безповоротні гранти : українські дослідники разом із 

німецькими партнерами можуть отримати до 40 тисяч євро на 

розвиток наукового проекту в межах конкурсу Bridge2ERA EaP 

2019 // Освіта України. – 2019. – № 34. – 26 серпня. – С. 2. 
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15.           Від Комітету з Державних премій України в галузі науки і 

техніки : до участі у конкурсі на здобуття Державних премій 

України у галузі науки і техніки допущено 18 робіт // Урядовий 

кур'єр. – 2019. – № 116. – 22 червня. – С. 13. 

16.           Власенко В.   Держава фінансуватиме вітчизняні інновації : 

український фонд стартапів офіційно розпочав роботу. Його 

бюджет становить 4000 мільйонів гривень / В. Власенко // 

Урядовий кур'єр. – 2019. – № 131. – 12 липня. – С. 1-2. 

17.           Горизонт 2020: доля українських проектів для малого та 

середнього бізнесу // Вища школа. – 2019. – № 5. – С. 5-6. 

18.           Городжа Л. В.   Сервіс Cited-by від CrossRef, Dimensions, 

підрахунок цитувань / Л. В. Городжа // Технічна електродинаміка. – 

2019. – № 3. – С. 92-95. 

19.           Гранти для науки : відтепер державне фінансування науки в 

Україні може відбуватися у формі грантів – це дасть змогу більше 

зорієнтувати дослідження на потреби держави і розширити канали 

державної фінансової підтримки науковцям // Освіта України. – 

2019. – № 35. – 2 вересня. – С. 2. 

20.           22 українські проєкти отримають 750 тис. євро на розвиток 

європейських досліджень : за напрямом Жан Моне програми 

Європейського Союзу Еразмус+ цього року перемогли 

22 українські проекти // День. – 2019. – № 137-138. – 2-3 серпня. – 

С. 2. 

21.           Державні ключові лабораторії : Кабінет Міністрів України 

постановою № 607 від 10 липня 2019 року затвердив Типове 

положення про державну ключову лабораторію, Порядок надання 

статусу державної ключової лабораторії з відповідного напряму 

наукових досліджень і науково-технічних розробок // Освіта 

України. – 2019. – № 30. – 29 липня. – С. 4. 

22.           Для вишів і установ : МОН вже забезпечило підключення 

понад 200 вишів та наукових установ до баз даних Scopus та Web of 

Science за кошти бюджету // Освіта України. – 2019. – № 23. – 

10 червня. – С. 2. 
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23.           Дубровик-Рохова А.   Від 25 000 до 75 000$ - за винахід : 

"народився" Український фонд стартапів / А. Дубровик-Рохова // 

День. – 2019. – № 122-123. – 12-13 липня. – С. 15. 

24.           Золотников Я.   Экономика познания : как и почему 

Швейцария стала одним из главных новаторов мира / 

Я. Золотников // Фокус. – 2019. – № 24. – С. 34-37. 

25.           Зятева О. А.   Управление научными показателями вуза: 

анализ публикационной активности / О. А. Зятева, Е. А. Питухин // 

Перспективы науки и образования. – 2019. – № 4 (40). – С. 509-517. 

26.           Ісаченко С.   Для чого потрібен кластер : інтеграція освіти, 

науки і виробництва працює на енергонезалежність України / 

С. Ісаченко // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 143. – 30 липня. – С. 5. 

27.           Кулик Н.   Академічна доброчесність: шлях до очищення : 

днями у столиці пройшла конференція "Академічна доброчесність: 

практичний вимір" / Н. Кулик // Освіта України. – 2019. – № 15.- 15 

квітня. – С. 12-13. 

28.           Методический подход к определению места Российской 

Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, 

определяемых приоритетами научно-технологического развития / 

С. Л. Парфенова, В. Н. Долгова, К. А. Безроднова [и др.] // 

Управление наукой и наукометрия. – 2019. – Т. 14, Вып. 2. – С. 248-

291. 

29.           Мониторинг взаимодействия российских научных и 

образовательных организаций с зарубежными учеными / 

Д. В. Золотарев, Ф. Д. Белов, И. Н. Васильева [и др.] // Управление 

наукой и наукометрия. – 2019. – Т. 14, Вып. 2. – С. 292-330. 

30.           Музыченко П. Ф.   Экономическая эффективность внедрения 

инноваций / П. Ф. Музыченко // Лікарська справа. – 2018. – № 5-

6. – С. 152-156. 

31.           Назаровець С.   Проект Open Ukrainian Citation (OUCI): ідея, 

принцип роботи та перспективи розвитку / С. Назаровець // 

Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 3. – С. 10-13. 
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32.           Оголошено конкурси на здобуття стипендій : Президія 

Національної академії наук України оголошує з 1 вересня 2019 

року конкурси на здобуття стипендій Президента України для 

молодих учених і стипендій НАН України для молодих учених // 

Освіта України. – 2019. – № 36. – 9 вересня. – С. 7. 

33.           Омолоджувальні "клітини" для науки: як допомогти новому 

поколінню учених утриматися в інститутах та лабораторіях // День. 

– 2019. – № 140. – 8 серпня. – С. 11. 

34.           Павлюк К. В.   Взаємозв`язок результатів науково-дослідної 

праці та фінансування наук: зарубіжний досвід / К. В. Павлюк // 

Фінанси України. – 2019. – № 3. – С. 73-91. 

35.           Смерницький Д. В.   Сучасний стан правового регулювання 

науково-технічної діяльності / Д. В. Смерницький // Наука і 

правоохоронна. – 2018. – № 1. – С. 31-39. 

36.           Співпраця у сфері науки та технологій : Україна має намір 

продовжити співпрацю зі Сполученими Штатами Америки у сфері 

науки та технологій // Освіта України. – 2019. – № 24. – 

17 червня. – С. 2. 

37.           Спільний проект із французькими вченими: українські і 

французькі дослідники працюватимуть над проектом "Зниження 

викидів забруднюючих речовин за допомогою енергоефективних 

ущільнювальних рішень". Керівником проекту від української 

сторони є завідувач кафедри загальної механіки та динаміки машин 

СумДУ Андрій Загорулько // Освіта України. – 2019. – № 28.- 

15 липня. – С. 3. 

38.           Стефанович Т.   Підходи до інформатизації процесу 

підготовки запитів на здобуття грантів / Т. Стефанович, 

Н. Шаховська, С. Щербовських // Вісник Національного 

університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого 

навчального закладу. – 2018. – № 903. – С. 42-48. 

39.           У Міністерстві освіти і науки стартували три робочі групи з 

подальшого реформування науки // Вища школа. – 2019. – № 6. – 

С. 5-6. 
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40.           Український вимір : уже в жовтні 2019 року та січні 2020-го 

українські дослідники почнуть втілювати проекти, які перемогли за 

напрямом КА2 "Розвиток потенціалу вищої освіти" програми ЄС 

"Еразмус+" // Освіта України. – 2019. – № 31-32. – 12 серпня. – С. 4. 

41.           Шулікін Д.   Огляд видатків на науку : у МОН відбулося вже 

третє засідання робочої групи з проведення огляду витрат 

державного бюджету у сфері освіти і науки в частині проведення 

наукових досліджень ЗВО та науковими установами, що належать 

до сфери управління МОН / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 

№ 34. – 26 серпня. – С. 6. 

 

 


