
ЦІННІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 

ПУБЛІКАЦІЇ РОЗДІЛУ У МОНОГРАФІЇ 

визначена у таких нових нормативно-правових актах: 

 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 cічня 2022 р. № 44 

«Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої 

ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 

ступеня доктора філософії» 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44 

Для докторів філософії, кандидатів наук та докторів наук для 

участі у разових радах з присудження ступеня доктора філософії: 

 
п. 14 Компетентність членів разової ради за тематикою дослідження 

здобувача визначається наявністю не менше трьох наукових публікацій за 
тематикою дослідження здобувача за умови їх опублікування протягом 
останніх п’яти років до дня утворення разової ради та після присудження 
вченому ступеня доктора філософії (кандидата наук), до яких зараховуються: 

одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами 
закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у 
державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До 
одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних 

монографіях за тих же умов (для іноземних видань — згідно з вимогами до 
наукових видань відповідної держави); 

Для аспірантів для захисту у разових радах з присудження 

ступеня доктора філософії: 

 
п. 8.4 Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше 

ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються: 
одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами 

закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у 
державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До 

одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у 
колективних монографіях за тих же умов. 

 
2. Наказ МОН України від 13 грудня 2021 № 1359 «Про затвердження 

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового 

ступеня доктора наук» 

     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text 

Для членів докторських рад: 

п. 2.6 До складу докторської ради вводяться компетентні вчені з відповідної 

спеціальності, які мають: 
наукові публікації з відповідної спеціальності, серед яких не менше трьох 

публікацій за останні п’ять років, проіндексованих у базах даних Web of Science 
Core Collection та/або Scopus. До однієї публікації, проіндексованої у базах 

даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, прирівнюється дві публікації 
за останні три роки у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку 
наукових фахових видань України, або одна одноосібна монографія (два 
розділи у колективних монографіях), виданих за останні п’ять років. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text


3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n12 
 

Для науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, 

які забезпечують освітній процес, під час ліцензування освітніх 

програм як одне із досягнень у професійній діяльності за останні 

п’ять років: 

 
38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні 

п’ять років: 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 

1,5 авторського аркуша на кожного співавтора). 

 
4. Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування 

результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19 

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук: 

 
п. 2. Установити, що: 

1) основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, 
монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук 
має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які 
розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій 
належать: 

не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних 
монографіях); 

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук: 

 
п. 2. Установити, що: 

2) основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових 

публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових 
публікацій належать: 

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 
видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію 
або розділ монографії, опублікованої у співавторстві). 

 

5. Додаток 3 (Анотований звіт) до Положення про проведення 

Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових 

робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих 

вчених, які працюють (навчаються) у   вищих навчальних закладах 

та наукових установах, що належать до сфери управління 

Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19


коштів загального фонду державного бюджету та управління ними 

(пункт 5 розділу ІІІ), затвердженого Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14.12.2015 № 1287 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16 

Для звітування в рамках наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених: 

п. 5.4. Анотованого звіту: 

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою 
проекту у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, 
та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР, 
вказуються у таблиці 5 цього Звіту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16
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