
 
 

ВИЩА  АТЕСТАЦІЙНА  КОМІСІЯ  УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

“  23  “    березня   2005 р.                                                                   № 149 
м. Київ 

 
Про затвердження Порядку  
внесення електронних наукових видань 
до Переліку наукових фахових видань, 
в яких можуть публікуватися основні 
результати дисертаційних робіт 

 
Відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
28.06.97 № 644, зі змінами і доповненнями, Положення про електронні 
наукові фахові видання, затвердженого спільним наказом МОН України, 
НАН України та ВАК України від 30.09.2004 № 768/431/547 та 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.10.2004 за № 1329/9928, 
Регламенту Вищої атестаційної комісії України, затвердженого наказом ВАК 
України від 15.11.2004 № 678, та наказу ВАК України від 04.04.2000 № 178 
“Про опублікування результатів дисертацій за здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук та про їх апробацію”, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 431/4652, зі змінами і 
доповненнями, 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити Порядок внесення електронних наукових видань до Переліку 

наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні 
результати дисертаційних робіт, що додається. 

2. Відділу інспекції та організаційно-аналітичного забезпечення ВАК 
України забезпечити публікацію цього наказу у "Бюлетені Вищої 
атестаційної комісії України". 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови 
ВАК України. 

 
 
Голова ВАК України                                                                    В.Ф. Мачулін 

 



 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Вищої атестаційної комісії України 
23.03.2005  № 149 
 

 
ПОРЯДОК  

внесення електронних наукових видань до 
Переліку наукових фахових видань, в яких можуть 

публікуватися основні результати дисертаційних робіт 
 

1. Загальні положення 
 
 1.1 Згідно з пунктом 1.1 Положення про електронні наукові фахові 
видання (далі – Положення), електронне наукове фахове видання – документ, 
інформація в якому подана у формі електронних даних, що пройшов 
редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення у 
незмінному вигляді, має вихідні відомості та внесений до затверджених ВАК 
України переліків наукових фахових видань (далі – Переліків), в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях і 
дисертаціях. 

1.2 Даний Порядок визначає перелік дій, які необхідно виконати 
засновникам для внесення електронного наукового видання до переліку 
наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт. 

 
2. Внесення до Переліку наукових фахових видань 

 
2.1 Засновник електронного наукового видання, який бажає включити 

це видання до переліку наукових фахових видань, подає до ВАК України 
клопотання. У клопотанні наводяться відомості про наявність у складі 
редакційної колегії видання не менше п’яти докторів наук з відповідної 
галузі науки, серед яких обов’язково повинні бути штатні працівники 
установи, організації чи вищого навчального закладу, що видає це 
періодичне видання. 

2.2 Наукове видання може бути поширеним через мережу Інтернет 
виключно за рекомендацією вченої ради наукової установи, організації чи 
вищого навчального закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних 
даних. 

2.3 До клопотання засновника електронного наукового видання 
додаються 2 зброшурованих примірники спеціально підготовленого 
рукопису номеру видання та один його примірник  на електронних носіях. 

 



 
2.4 Редакційне оформлення електронного наукового видання 

здійснюється відповідно до вимог Положення. 
2.5 Клопотання разом із друкованим варіантом видання в 

установленому порядку розглядається відповідною експертною радою 
(радами) ВАК України. За наявності позитивного висновку експертної ради 
ВАК України відділ інспекції та організаційно-аналітичного забезпечення 
ВАК України вносить назву електронного наукового видання, стосовно якого 
було порушено клопотання, до проекту постанови президії ВАК України про 
внесення до Переліку. 

2.6 Після прийняття президією ВАК України постанови про внесення 
електронного наукового видання до Переліку засновник видання подає до 
установ, визначених Положенням, необхідні матеріали та електронні носії, 
оформлені у повній відповідності до встановлених вимог, для розміщення 
електронного наукового фахового видання на відповідних веб-сайтах, а 
також копію постанови президії ВАК України про внесення електронного 
наукового видання до Переліку. 

2.7 Згідно з пунктом 1.3 Положення засновник існуючого друкованого 
фахового видання може здійснювати його випуск в електронній формі. 
Електронна форма існуючого друкованого наукового фахового видання не 
потребує додаткової реєстрації і занесення до Переліку. У такому випадку 
посилання здійснюються на матеріали, розміщені у друкованому паперовому 
виданні. 

 
 
 

Начальник відділу інспекції та  
організаційно-аналітичного забезпечення            Л.А.Міщенко 
 
 
Начальник відділу  
технічних наук                                              Л.А.Пономаренко 
 


