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27 квітня 2018 р. МОН України запропонувало для громадського обговорення 

Проект наказу «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

17 жовтня 2012 року № 1112». 

Ґрунтовно вивчивши зазначений проект маємо зауважити, що в цілому 

запропоновані зміни не тільки протирічать чинному законодавству, зокрема Закону 

України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 року, але й мають відверто антиукраїнський 

характер, оскільки несуть загрози українській науці: фактично знищують вітчизняні 

наукові видання та унеможливлюють плідну наукову діяльність для більшості вчених, 

ставлячи їх в умови фінансової неспроможності опублікувати власні наукові здобутки (в 

чому майже неприховано проглядається корупційне лобіювання МОНом України 

фінансових інтересів міжнародних приватних комерційних структур – Scopus та Web of 

Science). 

По суті документу маємо наступні зауваження. 

1. Положення даного проекту, крім того, що порушують базові принципи 

права, ще й суперечать змісту ч. 3. ст. 22 Конституції України, у якій чітко вказано, 

що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Йдеться про суттєві обмеження щодо 

реалізації суб’єктивних прав та можливостей українських здобувачів наукових ступенів в 
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частині об’єктивації результатів їх науково-дослідної діяльності, які містяться мало не в 

кожному положенні проекту наказу.  

1.1.Зокрема, Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року не містить 

жодних посилань на те, що публікації, які зараховуються за темою дисертації, поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора наук, повинні бути оцінені за 100-бальною шкалою 

зокрема, або будь-яким іншим чином взагалі. Єдиною умовою зарахування даних статей 

як наукових здобутків є їх друк у фахових виданнях, що є у НПФВУ, та їх кількість.  

Виходячи зі змісту Проекту наказу, незрозумілим є механізм вирішення питання 

про те, якщо, наприклад, сума балів за публікації, що зараховуються за темою дисертації, 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора наук, є меншою, ніж 100 балів, то чи буде 

це вважатися підставою для відмови у допущенні дисертації (доповіді) до захисту. Якщо 

ж відсутність 100 балів за публікації, що зараховуються за темою дисертації, поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора наук, жодним чином не впливає на допуск до захисту 

дисертації (доповіді), в такому випадку взагалі нівелюється значення даних балів для 

процедури захисту дисертаційного дослідження і перетворюється суто на іміджевий 

показник.  

1.2. Пункт 7 розділу 15 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 року визначає, що підготовка кандидатів та докторів наук, що 

здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами і започаткована 

до 1 вересня 2016 року, продовжується в межах передбаченого строку підготовки 

відповідно до законодавства, чинного на момент набрання чинності цим Законом. За 

результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 

наукового ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, здобувачам наукових ступенів 

присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, 

чинного до набрання чинності цим Законом, та видається диплом кандидата або доктора 

наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки до 31 грудня 2020 

року. Цей строк може бути подовжено на час академічної або соціальної відпустки, 

військової служби або тривалої хвороби. 

Якщо буде прийнято Проект, тоді як бути із тими, що відповідно до Прикінцевих та 

перехідних положень ЗУ «Про вищу освіту »від 01.07.2014 року, мають право, вступивши 

на навчання до 1 вересня 2016 року, отримати диплом кандидата /доктора наук, 

опублікувавши результати своїх наукових досягнень за діючим законодавством. 

Наприклад, протягом з 2016 року по кінець 2019 року дисертант друкувався у фахових 

виданнях України, які не увійдуть, припустимо, згідно нових вимог до категорії А чи Б, 



постає питання – він не матиме права допуститися до захисту, або у відношенні нього 

діятиме принцип «закон зворотної сили не має» та «старі правила» до 31 грудня 2020 

року?! 

Звертаємо також увагу на те, що Конституція України та Закон України «Про вищу 

освіту» є нормативно-правовими актами, які володіють порівняно із наказом МОН 

України вищою юридичною силою. Тому останній у жодному разі не повинен їм 

суперечити. Будучи ж відомчим нормативно-правовим актом, даний наказ повинен 

деталізувати механізм реалізації положень зазначених вище законів України. Отже, 

необхідно узгодити і привести у відповідність проект наказу до базових положень 

нормативно-правового актів із вищою юридичною силою. 

2.Проект наказу є по своїй суті є антиукраїнським, таким, що лобіює фінансові 

інтереси міжнародних приватних комерційних структур – Scopus та Web of Science, 

а його прийняття може спричинити запуск незворотних деструктивних процесів у 

вітчизняній науці загалом та загибелі наукових видань України із втратою робочих 

місць зокрема.  

2.1. Запропоноване бальне оцінювання публікацій за категоріями «А», «Б», «В» 

(8/4/2) відповідно призведе до того, що дві останні категорії не будуть користуватися 

попитом, а, зважаючи, що більшість українських наукових видань буде віднесена до 

нижчих категорій то такі фахові видання занепадуть (як свідчить польський досвід), або з 

часом зникнути.  

2.2.Турбує також надзвичайно висока вартість друку статті у науковому журналі, 

який індексується у Scopus та / або Web of Sciencе. На сьогоднішній день це обійдеться 

для українського вченого із зарплатнею у 6-10 тисяч гривень на місяць щонайменше 15 – 

20 тисяч гривень. Тому виглядає абсолютно футуристичною ідея про те, що існує реальна 

можливість для науково-педагогічних працівників оприлюднювати власні результати 

наукових досліджень в зазначених виданнях. Навіть держава-агресор Росія фінансує 

наукові видання, а тому науковці мають можливість не платити за свої публікації в 

більшості наукових журналів. У найавторитетніших державних наукових журналах ще й 

виплачуються авторські гонорари. 

2.3.Досить складною та пролонгованою у часі є процедура отримання дозволу на 

друк в іноземних фахових виданнях, що входять до Scopus та / або Web of Science, що 

може також призвести до втрати вітчизняного наукового потенціалу. Слід розуміти, що 

власне пропускна здатність журналів гуманітарного спрямування (їх кількість та обсяг) в 

зазначених наукометричних базах настільки обмежена, що в них протягом року 

друкуються лише кілька десятків польських, угорських, словацьких вчених та інших 



науковців Східної Європи. Навіть за наявності висококваліфікованих наукових робіт та 

відповідних коштів абсолютна більшість українських вчених не зможе друкуватися у 

зазначених вище наукових журналах.  

Між тим жодна європейська країна, життєвим стандартам яких прагне відповідати 

сучасна Україна, не має жорсткої вимоги щодо обов'язковості об’єктивації результатів 

науково-дослідної роботи вчених у зазначених вище комерційних структурах. Наприклад, 

у Польщі абсолютно достатнім для того, щоб публікації було зараховано за темою 

дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора наук, є їх друк у наукових 

журналах, які індексуються у Index Copernicus або Googl Scholar. Дійсно, по - 

справжньому демократична і соціальна держава не повинна заганяти свою інтелектуальну 

еліту у кабальні фінансові умови та залежність від міжнародних приватних комерційних 

структур (в даному випадку – Scopus та Web of Science). 

2.4.Іншим наріжним каменем є те, що науковці, які мають хист та знання, але не 

мають грошей для оприлюднення результатів власних наукових досліджень, 

працюватимуть «під ім’ям» тих, хто має фінансові можливості друкуватися у визначених 

виданнях та отримувати патенти за кордоном. Отже, своїм наказом МОН тільки заганяє 

українських науковців у корупцію, примушуючи писати наукові роботи іншим за плату, 

щоб мати можлиість опублікувати й власну сатті. 

2.5. Виходячи зі змісту Додатку 1, кількість балів, які потенційно можна отримати 

за друк у вітчизняних фахових виданнях (не категорії «А») є 4/2 бали. Навіть патент на 

винахід в Україні оцінюється в 4 бали. Виникає запитання: чи не призведуть такі кроки до 

того, що вітчизняні вчені не вбачатимуть за доцільне об’єктивувати результати власних 

досліджень у Україні через друк в українських фахових виданнях та отримання патентів 

на винахід.  

2.6. Викликає стурбованість також теза про можливість заміни не більше 3 

публікацій патентами на винахід, зареєстрованими в країнах ОЕСР.  

Постає питання: патентування винаходів в Україні не є авторитетним? І таким 

кроком чи не «вбиваємо» значення української науки в цілому та вітчизняних науковців 

зокрема у міжнародному просторі?! Оскільки, прагнучі стати асоційованим членом ОЕСР, 

Україна повинна була б ставити за мету визнання власних патентів та наукових здобутків 

міжнародною спільнотою, а не зобов’язувати українські «мізки» працювати за кордоном. 

В цьому аспекті також відсутня чіткість розуміння з приводу того, чи 3 публікації 

можуть бути замінені одним патентом в країнах, що входять до ОЕСР, або 3 публікації 

мають бути замінені 3 патентами. Якщо робочою версією є перший варіант, то він ще 

може розглядатися як можливий. В іншому випадку, через складність процедури 



патентування винаходів за кордоном для наших науковців, заміна стає неактуальною та 

абсолютно нерівнозначною.  

Крім того Проект не містить алгоритму вирішення питання про те, що робити у 

разі, якщо отримано патент на винахід у країні, яка не входить до 35 кран-членів ОЕСР, і 

яким чином він оцінюватиметься?! 

На жаль, за такого підходу жодним чином не йдеться про розвиток вітчизняної 

науки, дотримання академічної доброчесності, національної свідомості. Адже формується 

стійка думка про те, що все вітчизняне – не якісне.  

3.Проект наказу містить численні огріхи суто юридичного та 

термінологічного характеру.  

3.1. З першого речення, а саме «Затвердити зміни до наказу МОН від 17.10.2012 № 

1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів» 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 № 1112 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163, що 

додаються, та викласти їх у новій редакції:», ми можемо побачити недоліки. Якщо нам 

пропонується затвердження певних змін, які додаються, то вони, логічно, мають бути 

викладені у «такій редакції». А, виходячи із тексту Проекту, ще не встигли викласти зміни 

у «такій редакції», а вже маємо викласти їх у «новій редакції». 

3.2. Крім того, з тексту Проекту виходить так, що наказ МОН (України чи якоїсь 

іншої країни), затверджено тим же самим наказом. Але ж за процедурою наказ після 

погодження його тексту з усіма зацікавленими суб’єктами права, підписується 

керівником, а в даному випадку – Міністром освіти і науки України. Нерозуміння таких 

речей авторами Проекту може свідчити лише про їх низький фаховий рівень як юристів. 

3.3. У Проекті також зазначено, що «серед цих публікацій може бути не більше 3 

патентів на винахід, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації, і не 

більше 2 монографій (розділів у монографіях)». 

Наукові статті, патенти на винахід, монографії та розділи у монографіях є 

абсолютно різними по своїй суті видами об’єктивації результатів наукових досліджень. У 

зв’язку із цим не зрозуміло, як можна порівнювати, наприклад, наукову статтю, навіть у 

Scopus та / або Web of Science, з патентом на винахід, навіть, в Україні. Або ж наукову 

статтю із монографією.  

У цьому контексті незрозумілим є те, який саме зміст вкладається авторами у 

термін «публікації», що вживається у даному Проекті. Якщо маються на увазі наукові 

публікації (адже існують ще й комп’ютерні публікації), то доцільно було б визначити 

вичерпний перелік видів наукових публікацій. 



Відсутнє чітке розуміння, чому вживається «….Серед цих публікацій може бути не 

більше 3 патентів на винахід,….», адже патент на винахід є охоронним документом, що 

засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід. І жодним чином не має на 

меті пріоритет оприлюднення результатів наукового дослідження, і не відноситься до 

різновиду наукових публікацій. 

Звертаємо також увагу, щорічно в Україні друкується кількадесят тисяч наукових 

статей, в той час як патентується кількасот патентів на винахід. Виходить, що "бальна 

вартість" патенту має бути щонайменше в десятки разів вищою за статтю. Між тим, 

МОНом встановлюється мінімальна вартість патенту в 4 бали, в той час як наукова стаття 

може бути оцінена у 12 балів. 

3.4. У додаткових умовах зазначено, що монографії або розділи до них повинні 

бути надруковані у видавництвах категорій А, B, C за класифікацією SENCE. Проте, 

станом на зараз на виконання Наказу МОНУ № 32 від 15.01.2018 року ані переліку 

фахових видань категорії «А», «Б», «В», ані переліку видавництв категорій А, B, C за 

класифікацією SENCE не створено. Хочеться сподіватися, що такий процес відбувається.  

У цьому сенсі виникає низка питань без відповіді, а саме: якою буде вартість 

публікації у фахових виданнях зазначених вище категорій, а також друку у видавництвах 

відповідно; яка кількість фахових українських журналів потрапить до перших двох 

категорій, за якими спеціалізаціями, оскільки від цього безпосередньо залежатиме час 

очікування на друк наукової публікації (наукові журнали ж не є безрозмірними, та й крім 

того, рецензування за новими стандартами поданих до друку статей також займатиме 

тривалий час, чим МОН, безперечно, паралізує щонайменше на рів усю науково-дослідну 

діяльність в Україні).  

3.5. Заслуговує на особливу увагу пункт 1 Проекту, що містить пропозиції додати: 

– Таблицю оцінювання публікацій, що зараховуються за темою дисертації, поданої 

на здобуття наукового ступеня доктора наук (Додаток 1). Не зрозумілими є критерії 

оцінювання публікацій, що зараховуються за темою дисертації, поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії. Також без відповіді залишаються питання: зазначені 

публікації не потрібно оцінювати чи про них забули; що робити з дисертаціями на 

здобуття кандидатів юридичних наук, які, згідно розділу 15 Прикінцевих та перехідних 

положень ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, мають право отримати диплом 

кандидата або доктора наук до 31 грудня 2020 року; 

– Вимоги до опублікування дисертацій на здобуття наукових ступенів (Додаток 2), 

де раптово автори Проекту згадали, що у нас є доктор наук та доктор філософії; 



– Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового 

ступеня (Додаток №). Пункт 1: повинна бути надрукована в українському видавництві. 

Питання – якої категорії?! Пункт 5: повинна бути опублікована у видавництві з не менш 

як 5-ти річним досвідом випуску наукової літератури. Питання: чому і чи обов’язково 

таке видання зможе потрапити до категорій А, B, C за класифікацією SENCE. 

3.6. Виходячи зі змісту Проекту, виступи на різного рівня конференціях (апробації), 

за результатами яких видаються збірники матеріалів, взагалі не рахуються у балах. У 

Проекті взагалі не згадується про апробації результатів дослідження. 

Відповідно ж до пункту 13 Наказу МОНУ «Про затвердження вимог до 

оформлення дисертації» № 40 від 12.01.2017 року, обов’язковим додатком до дисертації є 

список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів 

дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце 

та дата проведення, форма участі). 

Парадокс полягає у тому, що прилюдні виступи на державному та міжнародному 

рівнях, де результати наукових досліджень напряму впроваджуються у науковий загал, 

взагалі втрачають актуальність. 

Враховуючи зазначене вище, пропонуємо залишити наказ Міністерства освіти і 

науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112 без змін. 
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доктор наук з державного управління,  
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