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Основними завданнями  

вищого навчального закладу є: 

 
 провадження освітньої діяльності, що забезпечує підготовку кадрів 

відповідних освітньо-кваліфікаційних, освітньо-наукового, наукового 
рівнів і відповідає стандартам вищої освіти; 

• провадження наукової, науково-технічної, виробничої, інноваційної 
діяльності, дорадництва та роботи з упровадження досягнень науково-
технічного прогресу за відповідними видами економічної діяльності в 
університетах, академіях, коледжах; 

• забезпечення фізичного розвитку особистості шляхом фізичного 
виховання, фізичної реабілітації та рекреації, провадження культурно-
виховної діяльності; 

• забезпечення виконання державного замовлення та договорів на 
підготовку кадрів з вищою освітою; 

• здійснення підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів в 
університетах та академіях; 

• атестація наукових кадрів в університетах, академіях, коледжах та 
педагогічних кадрів у професійних коледжах;... 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАКАЗ  

м. Київ 

17.10.2012                                                                                                    № 1112 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

2 листопада 2012 р. за № 1851/22163 

Про опублікування результатів  дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук  
• Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України, затвердженого  Указом Президента України від 08 
квітня 2011 року № 410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
07 березня 2007 року № 423,  

 

• НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити такі, що додаються: 

• Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук; 

• Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття 
наукового ступеня доктора наук. 



• 2. Установити, що: 

• 2.1 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 
необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема 
електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:  

• не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у 
виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;  

• не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;  

• у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть 
бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про 
винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо 
стосуються  наукових результатів дисертації (за наявності); 

 

• 2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема 
електронних) фахових виданнях України, з яких: 

• не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях 
України, які включені до міжнародних наукометричних баз;  

• одна із статей може бути опублікована в електронному науковому 
фаховому виданні; 

• у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути 
долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), 
який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується 
наукових результатів дисертації (за наявності); 



• 2.3 у разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і 
суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за 
спеціальностями 07.00.04 «Археологія», 07.00.09 «Антропологія») 
опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 
обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових 
досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої 
монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, 
затвердженим цим наказом. 

 

•  3. Спеціалізованим вченим радам при прийнятті до розгляду 
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук 
враховувати вимоги цього наказу. 

 

• 4. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити 
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Суліму Є. М. 

 

• 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім 
абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2 
пункту 2, які набирають чинності з 01 січня 2013 року. 



• ЗАТВЕРДЖЕНО 

• Наказ 

• Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України 

• 17 жовтня 2012 року № 1112 

• Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 
1851/22163 

 

• Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук 

 

• За темою дисертації зараховуються публікації: 

• з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до 
мети статті (поставленого завдання) та висновків; 

• у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти 
викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою 
радою; 

• у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку 
наукових фахових видань України, затвердженого в установленому 
законодавством порядку; 

• у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу 
матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою; 

• у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового 
видання. 

• За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові 
результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до 
мінімальної кількості публікацій за темою дисертації. 

• Директор Департаменту атестації кадрів                                         В. Бондаренко  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 03.12.2012  № 1380  
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 р. за № 

2129/22441  
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 
1112 

 

 Відповідно до підпункту 27 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента 
України від 8 квітня 2011 року № 410, та пункту 14 Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
7 березня 2007 року № 423, НАКАЗУЮ: 

 

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів 
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року 
за № 1851/22163, такі зміни: 
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• 1.1. Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 викласти в такій 
редакції: 

• «не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних 
виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено 
дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися 
публікації у виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз;». 

• 1.2. Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 після слів 
«фахових виданнях України» доповнити словами «та інших 
держав». 

• 1.3. Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 викласти в такій 
редакції: 

• «не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях 
інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. 
До такої публікації може прирівнюватися публікація у 
виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз;». 

• 1.4. У пункті 6 слово «січня» замінити словом «вересня». 

• 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування, крім підпунктів 1.1 та 1.3 пункту 1 цього 
наказу, які набирають чинності з 1 вересня 2013 року. 
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головна мета «Комплексної загальнодержавної 

системи наукометричного моніторингу».  

• Використання універсальних галузевих 

та регіональних баз наукометричних 

даних, сприяння інтеграції наукових 

періодичних видань України у престижні 

світові бази даних  



Проект «Наукова періодика 

України» 

   — реалізація багатоаспектного 

використання наукових періодичних 

видань, створення єдиного реєстру 

авторів та подальшого розгортання 

повномасштабної загальнодержавної 

системи наукометричного моніторингу.  



Ця платформа дозволяє обслуговувати повний «цикл життя» наукових 

журналів, від подання авторами рукописів до публікації видання в 

інформаційному середовищі з отриманням статистичних та наукометричних 

даних. 

 



Журнали з високим імпакт-фактором – шлях до визнання та  

ефективного просування ефективної популяризації наукових 

ідей 



ВИМОГИ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ 

Н А К А З 

« 04   »  квітня  2000 р.                                                     № 178 

м. Київ 

 
 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18.07.2000 за № 431 / 4652  

зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ВАК України від 07.04.2004 № 
211  

від 07.07.2008 № 437 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 

від 07.05.2004 за № 580 / 9179 

від 15.01.2009 за № 21 / 16037 

Про опублікування результатів дисертацій 

на здобуття наукових ступенів доктора 

і кандидата наук та про їх апробацію 

З метою поліпшення опублікування результатів дисертаційних досліджень, їх 

апробації, забезпечення єдності вимог до здобувачів та відповідно до пункту 14 

Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 644, із 

змінами і доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України 

від 5.08.98   № 1241 і  від 22.07.99 № 1336, 



• 6. Установити, що обов’язковою вимогою до наукових публікацій 
здобувачів є наявність в одному випуску (номері) журналу (або іншого 
друкованого видання) не більше однієї статті здобувача за темою 
дисертації. 

 

•   Установити, що до списку наукових праць, у яких висвітлюється 
основний зміст дисертації, не можна включати дві чи більше фактично 
тотожних за науковим змістом статей, опублікованих  у наукових 
фахових виданнях. 

 

• 7. Встановити такі вимоги, за умов дотримання яких періодичні 
друковані наукові фахові видання (далі – фахові видання) можуть бути 
включені до переліку наукових фахових видань, що затверджує ВАК 
України: 

 

• 7.1. Фахове видання (журнал, збірник наукових праць) має свідоцтво 
про державну реєстрацію та загальнодержавну та (або) зарубіжну 
сферу розповсюдження засобу масової інформації.  

 

• 7.2. Засновником (співзасновником) фахового видання є наукова 
установа, організація, вищий навчальний заклад. 

• 7.3.  Фахове видання має тематичну спрямованість з певної галузі науки 
в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей з переліку 
наукових спеціальностей, затвердженого ВАК України за погодженням з 
МОН відповідно до чинного законодавства. 



• 7.4. Наявність у складі редколегії фахового видання не менше трьох 
докторів наук з відповідної галузі науки – штатних працівників 
засновника. Редактором (головним редактором) видання є штатний 
працівник засновника. 

 

• 7.5. Фахове видання підписується до друку за рекомендацією вченої 
ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що 
його видає, про що зазначається у вихідних відомостях. 

 

• 7.6.  Тираж фахового видання не менше 100 примірників. 

 

• 7.7. Наявність примірників фахового видання у фондах бібліотек 
України, визначених відповідно до наказу ВАК України від 04.04.2000 № 
175 про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов’язково 
належить надсилати наукові видання, в яких публікуються основні 
результати дисертаційних робіт, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14.06.2000 за № 352/4573. 

 

• 7.8. Електронна копія фахового видання буде розміщена на сайті 
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України у 
розділі наукова періодика України безоплатно. 

 

• 7.9. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення фахового 
видання згідно з чинними державними стандартами України. ... 

•  Голова ВАК України 



ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ, 

 ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК  УКРАЇНИ 

(З постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1) 

 

 

 

.  

• Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір 

статей до друку.  

•Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у 

подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: 

•постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями;  

•аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання 

даної проблеми і на які спирається автор,  

•виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття;  

•формулювання цілей статті (постановка завдання); 

•виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;  

•висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку.  



ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про авторське право і суміжні права 
 

Закон введено в дію з дня опублікування - 23 лютого 1994 року 

(згідно з Постановою Верховної Ради України 

 від 23 грудня 1993 року N 3793-XII) 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

Законами України 

від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР, 

від 16 липня 1999 року N 998-XIV, 

 від 11 липня 2001 року N 2627-III 

(Законом України від 11 липня 2001 року N 2627-III 

 цей Закон викладено у новій редакції), 

 від 22 травня 2003 року N 850-IV, 

 від 20 листопада 2003 року N 1294-IV, 

 від 13 січня 2011 року N 2939-VI 

Додатково див. Ухвалу 

 Конституційного Суду України 

 від 3 червня 2004 року N 49-у/2004 



Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

НАКАЗ 

«___»_____________________2012 р. №____________ 

Про формування колекції друкованих і електронних 
видань. 

 З метою формування колекції друкованих праць науковців, 
викладачів, співробітників та студентів НТУ «ХПІ» та 
електронної колекції «Електронного архіву Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» (інституційного репозитарія). 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Координаційну раду проекту під моїм 
головуванням у такому складі: 



  

 Головним редакторам тематичних редакційних колегій 

Вісника НТУ «ХПІ» … наукових журналів та збірок, авторам 
монографій, підручників, навчальних посібників, починаючи 
з січня 2012 року забезпечити: 

 

• своєчасну, упродовж 10 днів з моменту виходу з друку 
продукції, передачу друкованих та електронних версій (у 
форматі Microsoft Word) випусків видань до НТБ, 

•  розсилку їх обов’язкового примірника в установи, 
затверджені ВАКом України, згідно «Переліку». 

 

  Авторам друкованих наукових, навчальних та науково-
методичних видань подавати електронний варіант своїх 
видань до НТБ для розміщення в «Електронному архіві НТУ 
“ХПІ” лише після остаточного редагування. 



 

Дякуємо за увагу!  

 
Семененко Л. П., директор НТБ НТУ “ХПІ”  

semenenkol@kpi.kharkov.ua 707-63-61,756-06-15 
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