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Про внесення змін до Порядку  
формування Переліку наукових  
фахових видань, затвердженого  
наказом Міністерства освіти і науки  
України від 15 січня 2018 року № 32 

 
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 630, та пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 
№ 567,  

 
НАКАЗУЮ:  
  
1. Унести до Порядку формування Переліку наукових фахових видань, 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 
року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових 
фахових видань України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 
лютого 2018 року за № 148/31600, такі зміни: 

 
1) пункт 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України  викласти в такій редакції: 
 

«6. Перелік формується з наукових періодичних видань України з 
урахуванням вимог підпункту 3 пункту 11 цього Порядку, з розподілом на три 



категорії за умови відповідності вимогам для категорії «А» підпунктів 1-5, 
категорії «Б» – підпунктів 2-10, категорії «В» – підпунктів 2-6 цього пункту. 

Перелік вимог: 
1) індексація статей наукового видання у базах даних Web of Science Core 

Collection та/або Scopus; 
2) наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації 

із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою його розповсюдження (для 
періодичних друкованих наукових видань); 

3) наявність ISSN-номера, що використовується для ідентифікації 
друкованого та/або електронного періодичного видання; 

4) наявність web-сайта видання з українським та англійським 
інтерфейсами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі сферою 
поширення видання) або web-сторінки видання на web-сайті засновника 
(співзасновника) видання  з такою інформацією: 

політика (мета та завдання) наукового видання; 
склад редакційної колегії (редакційної ради (за наявності)) із зазначенням 

наукового ступеня, звання та основного місця роботи; 
процедура рецензування та дотримання редакційної етики; 
порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення; 
у разі відкритого доступу - повні тексти за умови розповсюдження за 

передплатою - інформація про умови доступу та анотації до кожної статті 
відповідно до змісту випусків, оприлюднених на web-сторінці видання; 

анотації українською та англійською мовою до кожної наукової статті 
обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова; 

5) дотримання заявленої періодичності видання; 
6) розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній 

бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному 
репозитарії академічних текстів у разі відкритого доступу електронних копій 
видання, а за умови розповсюдження за передплатою – повного 
бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються у відповідних 
номерах видань, для формування реєстру академічних текстів; 

7) наявність цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) у 
наукових статтях; 

8) забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для 
публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і 
мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених 
до Переліку або закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of 
Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи 
монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій 
«A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and 
Natural Sciences of the Environment (SENSE) (рецензії мають зберігатися в 
редакції не менше трьох років); 

9) наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, 
які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження відповідно до 
наукового профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку. Кожен з цих 
фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше 



трьох публікацій за останні сім років (у тому числі не менше однієї за останні 
три роки), проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або 
Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними 
видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією 
Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment 
(SENSE). Ці публікації (статті, монографії, розділи монографій, що 
відповідають науковому профілю видання) повинні бути опубліковані 
щонайменше у двох різних виданнях. 

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що 
працюють за основним місцем роботи в наукових установах або закладах 
вищої освіти України, і не менше одного вченого, який працює у країні, яка 
входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 
Європейського Союзу. Для включення вченого до складу редакційної колегії 
потрібна його згода (підписана власноручно або з факсимільним відтворенням 
підпису за допомогою засобів  механічного  або  іншого копіювання,   
електронним підписом  або  іншим  аналогом власноручного  підпису). 

Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій 
видань, включених до Переліку; 

10) індексація статей наукового видання у базах даних країн, які входять 
до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 
Європейського Союзу.» 

 
2) після пункту 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України доповнити новим пунктом  61 такого змісту: 
 

«61. Наукові періодичні видання, що містять державну таємницю 
включаються до категорії «Б» з урахуванням таких вимог: 

1) дотримання заявленої періодичності видання; 
2) забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для 

публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і 
мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених 
до Переліку (рецензії, мають зберігатися в редакції не менше трьох років); 

3) наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, 
які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження відповідно до 
наукового профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку. Кожен з цих 
фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше 
трьох публікацій за останні п’ять років, у тому числі не менше однієї за останні 
три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до 
Переліку.»; 

 
3) пункт11 Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України  викласти в такій редакції: 
 

«11. При включенні наукового видання до Переліку йому присвоюється 
відповідна категорія, яка разом з датою включення до Переліку вказується у 
вихідних відомостях видання. 



Видання категорії «В», яке протягом двох років не отримало права на 
присвоєння категорії «А» чи категорії «Б», виключається з Переліку.»; 

 
4) пункти 14-15 Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України  викласти в такій редакції: 
 

«14. Наукове фахове видання виключається з Переліку або переводиться 
до нижчої категорії за рішенням МОН у разі виявлення порушень вимог, 
передбачених одним із підпунктів 1-5 (категорія «А»), підпунктів 2-10 
(категорія «Б»), або підпунктів 2-6 (категорія «В») пункту 6 цього Порядку. У 
разі виключення наукового видання з Переліку засновник (співзасновники) 
може(уть) подавати нове клопотання після виправлення зауважень МОН не 
раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення. 

У цих випадках видання підлягає перевірці на наявність підстав для 
виключення його з Переліку відповідно до цього  пункту. 

У разі повторного виявлення цих порушень видання виключається з 
Переліку терміном на три роки. 

15. Голова та члени редакційної колегії несуть академічну відповідальність 
за порушення академічної доброчесності.»; 

 
5) пункт 16 Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України  вилучити. 
 
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації забезпечити подання 

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
 
3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій забезпечити внесення відповідних відміток у 
справи архіву. 

 
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Рашкевича Ю. М. 
 
9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
 
 

Міністр                       Л. М. Гриневич 
 


