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Про формування Переліку 
наукових фахових видань України

9 березня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України 
від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 лютого 
2018 р. за № 148/31600, яким затверджено Порядок формування Переліку наукових 
фахових видань України. Відповідно до пункту 1 цього Порядку видання, яке 
відповідає визначеним ним вимогам, включається до Переліку наукових фахових 
видань України.

Відповідно до пункту 3 вказаного наказу науковим фаховим виданням, 
включеним до Переліку наукових фахових видань України на день набрання чинності 
цим наказом, присвоюється категорія «В» строком на два роки. Якщо протягом цього 
строку стосовно видань категорії «В» до МОН подані документи, що підтверджують 
дотримання вимог для присвоєння категорії «А» або категорії «Б», їм присвоюються 
ці категорії.

З огляду на зазначене, МОН готове розглянути всі клопотання, в яких міститься 
інформація про підтвердження дотримання вимог, встановлених означеним наказом, 
для присвоєння науковим виданням категорії «А» або категорії «Б».

Необхідно зауважити, що згідно з пунктом 14 Порядку формування Переліку 
наукових фахових видань України у разі виявлення порушень встановлених вимог 
МОН може виключити наукове фахове видання з Переліку, у тому числі з категорії 
«В» з таких підстав:

порушення при опублікуванні видання редакцією, авторами публікацій, 
рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законами України;

систематичні публікації матеріалів, які не містять нових наукових результатів, і 
водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково- 
методичними.

У зв’язку з цим, наголошуємо на неухильному дотриманні принципів 
академічної доброчесності та більш ретельному відборі публікацій до друку.
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