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Схвалено рішенням вченої ради ІСМАВ НААН, протокол № 10 від 24 грудня 2019 р. 
Ці Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації відповідно до: 
Порядку присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567; 
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167; 
Наказу МОН від 12.01.2017  № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»; 
Рекомендацій МОН щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в 

наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) 
(лист 1/11-8681 від 15.08.2018). 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Дисертація подається у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці 

на правах рукопису, виконується здобувачем особисто, повинна містити наукові положення, 

нові науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні результати проведених 

здобувачем досліджень, що мають істотне значення для певної галузі знань та підтверджуються 

документами, які засвідчують проведення таких досліджень, а також свідчити про особистий 

внесок здобувача в науку та характеризуватися єдністю змісту.  
До дисертації, що містить науково-прикладні результати, повинні додаватися документи, 

що підтверджують практичне використання отриманих здобувачем результатів – впровадження 

у виробництво, достатню дослідно-виробничу перевірку, отримання нових кількісних і якісних 

показників, суттєві 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. 
Теми дисертацій пов’язуються з основними науково-дослідними роботами, що 

виконуються науковою установою і затверджуються вченою радою для кожного здобувача 

окремо з одночасним призначенням наукового керівника. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) готується 

державною мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису в 

твердій або м’якій палітурці та в електронній формі. За бажанням здобувача дисертація може 

бути перекладена англійською мовою або іншою мовою, пов’язаною з предметом дослідження, 

з поданням перекладу до спеціалізованої вченої ради. 
До спеціалізованої вченої ради Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН здобувачі подають дисертацію у 5 друкованих 
примірниках (1 – Спецрада; 1 – відправляється до Національної бібліотеки імені 

В.І. Вернадського Національної академії наук, 1 – бібліотека, 2 – опоненти) та в електронній 

формі у форматі pdf. За погодженням опонентам може надсилатись електронна версія 

дисертації. 



ІІ. Структура дисертації 

Дисертація повинна мати такі основні структурні елементи: 
титульний аркуш; 
анотація; 
зміст; 
перелік умовних позначень (за необхідності); 
основна частина; 
список використаних джерел; 
додатки. 
Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та додатки мають починатися з 

нової сторінки. 
 
ІІІ. Вимоги до структурних елементів дисертації 
1. Титульний аркуш дисертації оформляється за формою, наведеною у додатку 1 до цих 

Вимог. В разі, якщо установа, в якій здійснювалася підготовка здобувача, і установа, в якій 

здійснюється захист, співпадають, то назва установи наводиться один раз. 
Назва дисертації повинна бути лаконічною, без скорочень, відповідати обраній науковій 

спеціальності та суті вирішеної наукового завдання, вказувати мету і предмет дослідження та 

його завершеність. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію 

псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження 

питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення..., «До 

питання...» тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть наукової проблеми або завдання. 
2. Для ознайомлення зі змістом та результатами дисертації подається державною та 

англійською мовами анотація – узагальнений короткий виклад її основного змісту. В анотації 

дисертації мають бути стисло представлені основні результати дослідження із зазначенням 

наукової новизни та за наявності практичного значення. 
В анотації також вказуються: 
прізвище та ініціали здобувача; 
назва дисертації; 
вид дисертації та науковий ступінь, на який претендує здобувач; 
спеціальність (шифр і назва); 
найменування вищого навчального закладу або найменування наукової установи, у 

якому (якій) здійснювалася підготовка; 
найменування наукової установи або найменування вищого навчального закладу, у 

спеціалізованій вченій раді якої (якого) відбудеться захист; 
місто, рік. 
Зразок анотації наведено у додатку 2 до цих Вимог 
Обсяг анотації становить 0,2 - 0,3 авторських аркуша (5-7 сторінок). 
Анотація може подаватися також третьою мовою, пов’язаною з предметом дослідження. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n91


3. Наприкінці анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Сукупність 

ключових слів повинна відповідати основному змісту наукової праці, відображати тематику 

дослідження і забезпечувати тематичний пошук роботи. Кількість ключових слів становить від 

п’яти до п’ятнадцяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок через 

кому. 
4. Після ключових слів наводиться список публікацій здобувача за темою дисертації. 

Вказуються наукові праці: 
в яких опубліковані основні наукові результати дисертації; 
які засвідчують апробацію матеріалів дисертації; 
які додатково відображають наукові результати дисертації. 
В дисертації наводиться спочатку україномовна анотація обсягом 0,2-0,3 авторських 

аркуша та ключові слова українською мовою (приблизно 5-7 сторінок), слідом її переклад 

англійською мовою та ключові слова англійською мовою, а після цього – список публікації за 

темою дисертаційної роботи. Кожна анотація та список опублікованих праць починаються з 

нової сторінки. 
Щодо перекладу назв спеціальностей і галузей знань за Переліком 2015 року, то, по-

перше, слід якомога точніше визначити відповідність теми конкретній спеціальності, 

керуючись при цьому наказом МОН від 06.11.2015 №1151 «Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». 
По-друге, слід скористатися рекомендаціями листа МОН №1/9-64 від 05.02.2016 р. 

«Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту 

Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти». Зокрема, переклад назви галузі знань та спеціальності, за якою здійснюється підготовка 

в ІСМАВ, Переліку 2015 представлено в таблиці.  
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5. Зміст повинен містити назви всіх структурних елементів, заголовки та підзаголовки 

(за їх наявності) із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок. 
6. Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, скорочень подається за 

необхідності у вигляді окремого списку. Додатково їхнє пояснення наводиться у тексті при 

першому згадуванні. Скорочення, символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, 

до переліку не вносяться. 
7. Основна частина дисертації має містити: 
вступ; 
розділи дисертації; 
висновки. 
Обсяг основного тексту дисертації вираховується авторськими аркушами. 
Відповідно до Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 обсяг основного тексту кандидатської 

дисертації складає 4,5-7 авторських аркушів (108-168 сторінок формату А4, шрифт 14 кегль, 

інтервал 1,5). 
 



До обсяг основного тексту не включаються: додатки, список використаних джерел, 
таблиці та ілюстрації, які повністю займають площу сторінки.  

Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної 

частини дисертації (орієнтовно 18-20 сторінок). 
 
8. У вступі подається загальна характеристика дисертації, а саме: 
обґрунтування вибору теми дослідження (висвітлюється зв’язок теми дисертації із 

сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом критичного аналізу з визначенням 

сутності наукового завдання); 
зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами – вказується, в 

рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і грантів, зокрема галузевих, 

державних та/або міжнародних, виконувалося дисертаційне дослідження, із зазначенням 

номерів державної реєстрації науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де 

виконувалася робота; 
мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження; 
методи дослідження (перераховуються використані наукові методи дослідження та 

змістовно відзначається, що саме досліджувалось кожним методом; обґрунтовується вибір 

методів, що забезпечують достовірність отриманих 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);  
Рекомендується розподіляти елементи наукової новизни за категоріями «вперше», 

«удосконалено», «дістало подальшого розвитку». Не можна вдаватися до викладу наукового 

положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що в дисертації зроблено те й те, а 

сутності і новизни із написаного виявити неможливо;  
практичне значення отриманих результатів - надаються відомості про використання 

результатів досліджень або рекомендації щодо їх практичного використання; 
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 здобувача в такі праці або розробки; здобувач має 

також додати посилання на дисертації співавторів, у яких було використано результати 

спільних робіт); 
апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, 

симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення); 
структура та обсяг дисертації (анонсується структура дисертації, зазначається її 

загальний обсяг). 
9. У розділах дисертації має бути: 

− вичерпно і повно викладено зміст власних досліджень здобувача наукового 

ступеня; 
− зроблено посилання на всі наукові праці здобувача, наведені в анотації; список 

цих праць має також міститися у списку використаних джерел; 

− наведено висновки за кожним розділом дисертаційної роботи із переліком 

посилань на список використаних джерел та публікації дисертанта, які 

розкривають зміст положень, викладених в даному розділі. 
 



Розділи дисертації 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 порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою). Розділи, 

підрозділи, пункти і підпункти нумеруються арабськими цифрами. 
При нумерації формул і рисунків за наявності посилань на них у тексті дисертації 

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. 
У разі використання наукових результатів, ідей, публікацій та інших матеріалів інших 

авторів у тексті дисертації обов’язково повинні бути посилання на публікації цих авторів.  
Фрагменти оприлюднених (опублікованих) текстів інших авторів (цитати) можуть 

включатися до дисертації виключно із посиланням на джерело (крім фрагментів, які не несуть 

самостійного змістовного навантаження). 
Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під 

іменем особи, яка не є автором цього твору (пункт в ст. 50 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права»). 
Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства (ч. 4 ст. 42 Закону України «Про освіту») 
 

Види академічного плагіату в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, 

монографіях, наукових доповідях, статтях тощо). 
Академічним плагіатом є: 
1. Відтворення в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі 

тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від речення і більше, без посилання на автора 

(авторів) відтвореного тексту. 
2. Відтворення в тексті наукової роботи, повністю або частково, тексту іншого автора 

(інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ без посилання на автора 

(авторів) відтвореного тексту. 
3. Відтворення в тексті наукової роботи наведених в іншому джерелі цитат з третіх 

джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом наведена цитата. 
4. Відтворення в тексті наукової роботи наведеної в іншому джерелі науково-технічної 

інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з якого джерела взята ця інформація. 
 

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату в наукових роботах 

(авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) 
Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, відтворений в тексті 

наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі з іншого джерела, обов’язково 

має супроводжуватися посиланням на це джерело. Винятки допускаються лише для 

стандартних текстових кліше, які не мають авторства та/чи є загальновживаними. 
Якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи тексту іншого 

автора (інших авторів) займає більше одного абзацу, посилання (бібліографічне та/або 

текстуальне) на відповідний текст та/або його автора (авторів) має міститися щонайменше один 



раз у кожному абзаці наукової роботи, крім абзаців, що повністю складаються з формул, а 

також нумерованих та маркованих списків (в останньому разі допускається подати одне 

посилання наприкінці списку). 
Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в тексті наукової роботи 

має бути наведено посилання на першоджерело. Якщо цитата наводиться не за першоджерелом, 

в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на безпосереднє джерело цитування 

(«цитується за:  »). 
Будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна інформація має 

супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого взята ця інформація. Винятки 

припускаються лише для загальновідомої інформації, визнаної всією спільнотою фахівців 

відповідного профілю. У разі використання у науковій роботі тексту нормативно-правового 

акту достатньо зазначити його назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення останніх 

змін до нього або нової редакції. 
Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для 

критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет 

потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу 

може спотворити зміст, закладений автором.  
 
Загальні вимоги до цитування такі: 
а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній 

формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання; 

наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що 

викликали загальну полеміку - у цих випадках використовується вираз «так званий»; 
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту 

та без перекручень думок автора; 
в) пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення 

авторського тексту і позначається трьома крапками, вони ставляться у будь-якому місці цитати 

(на початку, всередині, наприкінці); якщо перед випущеним текстом або за ним стояв 

розділовий знак, то він не зберігається; 
г) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 
д) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми 

словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок 

автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело; 
ж) якщо необхідно виявити ставлення автора дисертаційної роботи до окремих слів 

або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак 

питання; 
з) коли автор дисертаційної роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, то 

робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться 

крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора дисертації, а весь текст застереження 

вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. - М.Х.), (підкреслено 

мною. - М.Х.), (розбивка моя. - М.Х.). 
 
10. У висновках викладаються найважливіші наукові та практичні результати дисертації, 

вказуються наукові проблеми, для розв’язання яких можуть бути застосовані результати 

дослідження, а також можливі напрями продовження досліджень за тематикою дисертації. 
За наявності практичного значення отриманих результатів надаються відомості про 

використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. У разі якщо 



результати досліджень впроваджено, відомості подаються із зазначенням найменувань 

організацій, в яких здійснено впровадження. У цьому випадку додатки можуть містити копії 

відповідних документів. 
11. Список використаних джерел формується здобувачем наукового ступеня за його 

вибором (опціонально – в кінці кожного розділу основної частини дисертації) одним із таких 

способів: 
у порядку появи посилань у тексті; 
в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 
у хронологічному порядку. 
Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися 

здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  
положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку 

стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог. 
Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися обов’язковою 

інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела. 
12. До додатків може включатися допоміжний матеріал, необхідний для повноти 

сприйняття дисертації: 
проміжні формули і розрахунки; 
таблиці допоміжних цифрових даних; 
протоколи та акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту, листи 

підтримки результатів дисертаційної роботи; 
інструкції та методики, опис алгоритмів, які не є основними результатами дисертації, 

описи і тексти комп’ютерних програм вирішення задач за допомогою електронно-
обчислювальних засобів, які розроблені у процесі виконання дисертації; 

ілюстрації допоміжного характеру; 
інші дані та матеріали. 
Додатки можуть бути надані у вигляді окремої частини (том, книга). 
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком 

літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо.  
Додатки повинні мати спільну з рештою дисертації наскрізну нумерацію сторінок.  
13. Обов’язковим додатком до дисертації є список публікацій здобувача за темою 

дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації (зазначаються назви конференції, 

конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення, форма участі: усна доповідь, 

постерна доповідь, публікація тез). 
Вказуються наукові праці автора у послідовності, наведеній у пункті 4 . 
14. Дисертація оформляється відповідно до правил, наведених у додатку 4 до цих Вимог. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n113


Додаток 1 

до Вимог до оформлення дисертації 
 

Титульний аркуш дисертації  

Найменування вищого навчального закладу або наукової установи,  

де здійснювалася підготовка здобувача, 

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа 

 

Найменування вищого навчального закладу або наукової установи,  

у спеціалізованій вченій раді якого (якої) проводився захист дисертації,  

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

__________________________________________________________________ 

 (прізвище, ім’я, по батькові)                             

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

__________________________________________________________________ 

(назва дисертації)                             

__________________________________________________________________ 

 (шифр і назва спеціальності)                             

__________________________________________________________________ 

 (галузь знань)                             

Подається на здобуття наукового ступеня_________________________________  

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

___________________________                    
(підпис, ініціали та прізвище здобувача) 

 

Науковий керівник ________________________________________  

                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
 

Місто - рік 



Додаток 2 
до Вимог до оформлення дисертації 

Зразок 

АНОТАЦІЯ 
 
 

Кислинська А. С. Формування і функціонування ендофітної асоціації 

ґрунтового сапротрофного гриба Сhaetomium cochliodes з рослинами гречки 

посівної. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата 

наук) за спеціальністю 201 «Агрономія». – Інститут сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Чернігів, 2020. 

 

Зміст анотації 

Ключові слова 

Список публікацій здобувача 

1. 



Додаток 3 
до Вимог до оформлення дисертації 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК  
стилів оформлення списку наукових публікацій 

1. MLA (Modern Language Association) style. 

2. APA-

1,2 (American Psychological Association) style. 

3. Chicago/Turabianstyle-

1. 

4. Harvard style-

1. 

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-

1. 

9. OSCOLA. 

10. APS (American Physics Society) style-

1. 

11. Springer MathPhys Style-

1. 
__________  
-

1Springer Style  
http://resource-cms.springer.com/springer-
cms/rest/v1/content/51958/data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works  
-

2 Elsevier Style  
https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors#68000 



Додаток 4 
до Вимог до оформлення дисертації 

 
ПРАВИЛА  

оформлення дисертації 

Обсяг Обсяг основного тексту дисертації визначається пунктами 10, 11 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567, або може встановлюватися освітньо-
науковою програмою закладу вищої освіти (наукової установи) відповідно до 

специфіки відповідної галузі знань та/або спеціальності.  

До загального обсягу дисертації не включаються таблиці та ілюстрації, які повністю 

займають площу сторінки.  
Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, 

розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок 

друкованого тексту при оформленні дисертації за допомогою комп'ютерної техніки з 

використанням текстового редактора Word: шрифт - Times New Roman, розмір 

шрифту - 14 рt 

Інтервал Дисертацію друкують на одному або на двох (за бажанням) боках аркуша білого 

паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу 

Шрифт Кегель - мітел (14 типографських пунктів). Допускається підготовка дисертаційної 

роботи в форматі LaTeX з відповідним стильовим оформленням 

Поля Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не 

менше 20 - 25 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не 

менше 20 мм 

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 759 від 

31.05.2019} 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#n39
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#n52
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0640-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0640-19#n9

