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ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо
продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук»
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004):
1) Підпункт 7 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення»
викласти в наступній редакції:
«7) підготовка кандидатів та докторів наук, що здійснюється вищими
навчальними закладами та науковими установами і започаткована до
1 вересня 2016 року, продовжується в межах передбаченого строку підготовки
відповідно до законодавства, чинного на момент набрання чинності цим
Законом. За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук та наукового ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених
радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки,
здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або
доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим
Законом, та видається диплом кандидата або доктора наук центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки до 30 червня 2021 року. Цей строк може
бути продовжено на час академічної або соціальної відпустки, військової служби
або тривалої хвороби».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1) Цей закон набирає чинності з дня наступного після 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.
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