
Перелік нормативно-правових актів, згідно яких обов’язкова наявність  

необхідної кількості наукових праць у періодичних виданнях,  

включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science: 

 

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». Наукові 

результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях 

здобувача, до яких зараховуються: статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у 

базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною 

Радою України державою-агресором). 

 

2. У Постанові Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912 «Про затвердження 

Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи 

позбавлення цього статусу» містяться критерії надання та підтвердження статусу національного 

закладу вищої освіти. Порівняльними критеріями є кількість науково-педагогічних та наукових 

працівників, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час 

публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science. 

 

3. Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 р. № 13 «Про затвердження 

Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» для здобуття 

звання доцента, професора і старшого дослідника необхідно опублікувати відповідну кількість 

наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of 

Science. 

 

4. Згідно підпункту 2 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» до 

докторів наук прирівнюються науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора 

філософії (кандидата наук) за умови наявності у них п’яти статей у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, а згідно  

пункту 6 – для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного 

(наукового) працівника використовуються такі показники: наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection. 

 

5. Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 3 квітня 2012 р. № 399 «Про затвердження 

Порядку оцінки розвитку діяльності наукової установи» одним із критеріїв оцінки розвитку 

діяльності наукової установи є наявність у її співробітників публікацій у періодичних виданнях, які 

на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science. 

 

6. У Постанові Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 163 «Про затвердження 

Положення про дослідницький університет» містяться критерії діяльності університету, за якими 

надається (підтверджується) статус дослідницького, серед яких обов’язковість опублікування у 

середньому протягом року не менш як 150 статей у фахових виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS) за останні п'ять років. 
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