
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

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 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  

№ 1380 від 03.12.2012  

№ 365 від 21.03.2013} 

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 14Порядку 

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 і 

кандидата наук. 

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту № 365 від 21.03.2013} 

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 та інших держав, з яких: 

{Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1380 від 03.12.2012} 

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 і кандидата наук, затвердженим цим наказом. 

{Підпункт 2.3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту № 365 від 21.03.2013} 

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. 
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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 вересня 2013 року. 

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту № 1380 від 03.12.2012} 

 

 

Міністр          Д.В. Табачник 
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