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Заслухавlrrr,r та обговоривши доповiдь проректора з науковоТ роботи

Г.М. Толстановоi <Про вiдповiднiсть наукових видань Унiверситеry вимог€lI\4 МОН
Украiни щодо фаховлгх видань категорii А) i спiвдоповiдь директора НауковоТ
бiблiотеки iMeHi М. МаксимовиtIао.о. Сербiна Вченарадакиiъського нацiонального

унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка (далi - Унiверситет) констатуq що Наукова
бiблiотека iMeHi М. МаксимовиtIа зарееструв€}ла DOI 54 наукових видань
Унiверситету.

З 2020 р. 3 HayKoBi унiверситетськi виданнrI iндексуються у МНБД Scopus (у 201 8-
20|9 рр.- 2)та6-у базi МНБД Web оf Science Core Collection. У Scopus: Methods and
Objects of Chemical Analysis, Theory of Probability and Mathematical Statistics, Modem
Stochastics: Theory and Applications; у Web of Science Соrе Collecfion: Вiсник
Киiвського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка. Геологiя; Advances in
Astronomy and Space Physics; Methods and Objects of Chemical Analysis; Theory of
Probability and Mathematical SИtistics; French-Ukrainian Joumal of Chemistry; Modem
Stochastics: Theory and Applications.

Станом на27.08.2021 р. до Перелiку наукових перiодиLIних видань Унiверситету
входять 52 фаховi HayKoBi журнаJIи (станом на 17.0З.2020 р. ik було 22, з них 4 - в
категорiТ (А)> i 18 - в категорii ,,Бrr)о з яких 5 належать до категорii А фахових
видань МОН Украihи та iндексуються у МНБЩ Scopus та/або Web of Science Core
Collection (3 HayKoBi видання у друкованому та електронному виглядi, 1 - друковане i
1 електронне), 47 - до категорii Б (з яких 4 унiверситетськi виданнrI - електроннi, iншi
- друкованi або мають друкований та електронний BapiaHT). Також в Унiверситетi
видаеться 4б нефахових наукових видань.

Що числа нефахових HayKoBlD( видань Унiверситеry увiйшшо друковане i
електронне профiльне наукове виданнrI механiко-математичного факультеry Моdеrп
Stochastics: Theory and Applications (спiвзасновник - Вiльнюський унiверситil), що
одночасно iндексуеться у двох найавторитетнiших НМБД - Scopus та Web of Science
Соrе Collection - Emerging Sources Ciation Index (ESCD, але вiдсутне у Перелirсу
наукових фахових видань УкраiЪи, а вiдтак не рекомендоване МОН Украiни для
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опублiкуваннrl результатiв дослiдження здобувачiв освiтньо-наукового сryпенrI

доктора фiлософiI та наукових ступенiв доктора i кандидата наук.
Шiсть фахових видань Унiверситету категорii Б (<Акгl альнi питанIш масовоi

комунiкацiТ Current Issues ofMass Communicatiom>, <Вiсник КиiЪського нацiонального

унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка. EKoHoMiKa Bulletin of Taras Shevchenko National
University of Kyiv. Economics> (2021 р.- подано до НМБЩ Sсорus/ЛVеЬ of Science Core
Collections), <<Вiсник КиiЪського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка.
Iоторiя Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.History> (гоryеться
зчuIвка дJuI подання до НМБД Sсорus/ЛVеЬ of Science Соrе Collections), кВiсник
киiъського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка. Серiя: Бiологiя
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Biologp (подано зсuIвку до
WoS у 2020 р.), <европейськi iсторичнi сryлii Buropean Historical Studies> (заявка до
Scopus i WoS: 20119, вiдмова WoS, з 2020 р. - на доопраI$ованнi), <<Текст i образ:
акryальнi проблеми icTopii мистецтва Text and Image : Essential Problems in Art History>
(заявка до Scopus i WoS: 20|9, вiдмова)) i ,р" нефаховi (кВiсник Киiвського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка. Серiя: Соцiологiя Bulletin of Taras
ShevchenkoNational University оf Kyiv. Sociology>, <Ущраiнськi кульryрологiчнi сryдiI
Ukrainian Сulturаl Studiey (перебувае у МОН на розгJuIдi на категорiю Б), <Журнал
Хроматографiчного товаристваZumа|Нrоmаtоgrаfiспоgо tovaristva> (нинi у МОНУ на

розглядi на категорiю Б)) - iндексуються у базах даних ERIH PLUS та DOAJ.
KpiM двох вищезазначених видань подано до МОН Украiни ще два нефаховi

видання Унiверситету на отримання категорii(Б> 11 - еконоwtiчноzо фаlульmеmу,
l - IleHmpy украtнознавсmва).

Щванадцять унiверситетських видань (з нюl5 категорiI <<Б>>, якi iндексуються
в iнцштх БД, i 7 категорii (Б), що нар€Lзi не iндексуються в жоднiй Бф роблять або
зробили спробу потрапити до SсорusДШеЬ of Science Соrе Collecfions (подан7
подавалися, €Lле отрим€lли вiдмову/перебувають на розгляд7планують подаватися

щодо Iх вкrпоченнrl у цi НМБф. Зокрема, три виданнrI географiчного фаrсультету
(<<Економiчна та соцiальна географiя> - вцмова у 2018 р.о <<Вiсник Киiвського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ТIТевченка. Географiя> i <Географiя та
туризю) - перебувають iз 2020 р. на розглядi), по одному виданrшо iсторичного

факультеry (<Текст i образ: акryальнi проблеми icTopiT мистецтва> - Scopus: 2019 р.о

вiдмова), Астрономiчноi обсерваторii (<Вiсник КНУ iMeHi Тараса Шевченка.
Астрономiя Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Asfronomy> -
планусться подання найближчим часом до WoS/Scopus), Iнстиryry права (Журнал
<Адмiнiстративне право i процес>, перебувають iз 2019 р. на розглядi.), а також
спiльне виданнrI фаrqультеry комп'ютерних наук та кiбернетики i MexaHiKo-
математIдIного фаrсультеry (<Вiсник КиiЪського нацiонального унiверситету iMeHi
Тараса ТТIевченка. Серiя: фiзико-математичнi науки) - плану€ться подання до Web
of Science у 2021 р.).

Дrя видань, яким вiдrдовлено щодо вкJIюченняI до НМБД Scopus/Web of Science
Core Collections, власником платформи встановлюеться TepMiH ембарго, протягом
якого вони не можуть подаватися повторно, i який становить (длrя кожного випадцу
окремо) вiд пiвроку до п'яти poKiB. Перiод розгJIяry може тривати вiд пiвроку до
трьох poKiB.

З метою монiторинry ефективностi представленнrI наукових здобуткiв
працiвникiв Унiверситету в cBiToBoMy iнформацiйному просторi i, зокрема, здiйснення
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всебiчноi iнформацiйноi пiдтримки редакцiй дIя активiзацii процеryри входженнrI

унiверситетських наукових видань до БД SсорusДVеЬ of Science Соrе Collections у 2015

роцi на базi НБ iM. Максимовича була створена спужба iнформацiйного монiторинry
(СМ). Результати iT роботи були доволi ефективними. Зокрема, був утворенlй
Консорuiум е-YERUM (одним iз засновникiв стапа Наукова бiблiотека
iM. М. Максимовича), внаслiдок роботи якого на кiнець 2016 - початок 2017 рр.
5 видань Унiверситету почали iндексуватись у Web of Science Соrе Collection
(Emerging Sources Ciation Iпdеф: Advances in Astronomy and Space Physics, Вiснtдс
Киiвського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка. Геологiя, French-
Ukrainian Joumal of Chemistry, Теорiя ймовiрностей та математиtIна статистика,
Methods and Objects оf Chemical Analysis.

Щвiчi на piK CIM уюrады7а Рейтинги наукових видань Унiверситету щодо
вiдповiдностi умовам ik вкJIюченIuI до cBiToBlo< реферативних та наукометричню< баз
(далi - Рейтинг). При укJIаданнi рейтинry враховув€tлось виконаннrI редакцiяпла
мiнiмальних формальних вимог, якi висуваються науковим виданнrIм дJuI розгJIя.ry
вкJIюченtuI iх до авторитетних баз даних Scopus та Web of Science Соrе Collection,
мiжнародного каталоry журналiв вiдкритого досryщ/ DOAJ та вимог до сйтiв
наукових журналiв вiд офiцiйноi ресстрацiйноТ агенцii DOI CrossRef,

З 2016 рощу CIM почала процедуру реестрацii DOI дJuI HayKoBlж перiодиIIнlD(
видань Унiверситеry.Гфи поданнi запиту вiд редакчiI на початок реестрацii DOI длrя

статей виданшI наукове виданнrI повинно було вiдповiдати бiльшостi критерiiв
Рейтинry.

З початку 2018 року критерii оцirпованнrl для побудови Рейтинry були змiненi
вiдповiдно до вимог, визначених у Наказi MiHicTepcTBa освiти i науки Уrраiни вiд
15.01.2018 р. j\Ъ 32 <Про затвердженtul Порядц формування Перелiку наукових

фаховю< видань УкраiЪш, яd заIтIJIом .ryблювали мiнiмальнi влшдоги свiтовюr

реферативнlD( баз данIry,Sсорus та Web of Science Соrе Collection.

Укладання та реryлярна презентацiя Рейтингiв сприяли позитивнiй
динамiцi у представленнi в iнформацiйному просторi науковоi перiодики,
засновником та спiвзасновником якоi с Унiверситет. Зокрема, це позитивно
вплинуло на динамiку виконання виданнями вимог до наукових фахових видань
Украiни.

Зважаючи на значну кiлькiсть наукових перiоличнI,D( видань Унiверситету, з якlD(

у БД Scopus/ Web of Science Соrе Collections представленi лише б журналiв, у 2019 роцi
дш незалежного i неупередженого аудиту науковоi перiодики Унiверситету на
платнiй ocHoBi було залучено ТзОВ <<Консалтингово-видавниЕIа компанiя к,,Щiловi

перспективи>). У результатi аудиry, метою якого була оцiнка загального стану

розвитщу журналiв, рiвня Тхнього менеджменту та ступешI вiдповiдностi мiжнародним
стандартам видавничоТ дiяльностi, проаналiзовано 107 HayKoBIlD( видань за 92
критерiями. Разом з оцiнкою експертаIчIи подаваjIися також KoMeHTapi тарекомендацiТ

дJuI представникiв редакцiй хryрналiв щодо окремих позицiй.
За результатами аудLIту, а також на ocHoBi аналiзу причин вiдмови сформовано

перелiк основних факторiв, що перешкоджають входженню HayKoBLD( видЕlнь

Унiверситету до НМБД Scopus/Web of Science Core Collections. Зокрема:

1) лок€шьний характер журналiв (вiдсутнiсть рiзноманiтностi у географiчному

розподiлi редакторiв та aBTopiB); 
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2) низький piBeHb якостi BMicry та функцiональностi сайry )Iryрналу, у т.ч.
низький piBeHb якостi iнформацii на сайтi та у хсурналi англiйською мовою;

3) слабкий представницький скJIад редколегii (вiдсутнiсть/недостатшI кiлькiсть

у{енI/Dq якi мають науковиЙ авторитет у вiдповiднiЙ гаrузi наук);
4) порушеннrI заявленоi перiодичностi видання (кiлькiсть вигrускiв, графiк rx

виходу та реryлярнiсть);
5) вiдсутнiсть нез€Lлежного анонiмного рецензування;
6) вiдсутнiсть iнформацiТ про видавничi полiтики журнаry;
7) низький piBeHb цитованостi статей журналiв (видимостi, цiнностi та

академiчноТ значущостi) ;

8) наявнiсть у текстах збiгiв та запозичень тощо.

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Унiверситету ухвалю€:

1. Щоповiдь проректора з науковоi роботи Г.М. ТолстановоТ кГфо вiдповiднiсть
наукових видань Унiверситету вимогам МОН УкраiЪи щодо фаховю< видань
категорiiА> i спiвдоповiдь директораНауковоiбiблiотеки iMeHi М. Максимовича
О.О. Сербiна взяти до вiдома та обговорити на засiданнях вчених рад
факультетiв/iнститутiв Унiверситету.

Вidповidальнi: проректор з науковоТ роботи
Г.N4. Толстанова, декани факультетiв/директори
iнститутiв.
Терлtiн : до 30.09.202| .

2. Здiйснити монiторинг та аналiз наукових перiодичних видань Унiверситету
та сформувати групи за рiвнями вiдповiдностi до вимог НМБД Scopus/Web
of soience Соrе collections.

Вidповidальнi: проректор з науковоi роботи
Г.М. Толстанова, керiвник служби
iнформацiйного монiторингу Науковоi бiблiотеки
iM. М. N{аксимовича N4.A. Назаровець, головнi
редактори наукових видань Унiверситету.
Терл,tiн: до 01 .|2.202ll.

З. Розробити та подати на затвердження Вченiй радi Унiверситету Положення
про HayKoBi фаховi видання КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi
Тараса IТТевченка.

Вidповidальнi: проректор з науковоТ роботи
Г.М. Толстанова, директор НБ iMeHi
I\4. Максимовича О.О. Сербiн, професор кафедри
видавничоI справи та редагування DIt
M.I. Женченко, доцент кафедри економiчноТ
кiбернетики економiчного факультету
Г.О. Харламова, професор кафедри нотарiального
та виконавчого процесу i адвокатури Iнституту
права I.0. Iзарова.

,Терлliн: до 01 .\2.2021r.
ч
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5. Розробити
супроводу

4. Розробити та затвердити €lJIгоритм подання заявки вiд редакцii наукового
видання Унiверситету до НМБД Scopus//Web of Science Соrе Collections.

ВidповiDальнi: проректор з науковоi роботи
Г.М. Толстанова, директор НБ iMeHi
М.Максимовича О.О. Сербiн, головнi редактори
наукових видань Унiверситету.
Tep,ttiH: до 31 .I0.202|.

алгоритм фiнансового стимулювання групи технiчного
редакцiй наукових видань Унiверситету категорii <А> та видань,

якi проходять перевiрку на вiдповiднiсть до вимог НМБД Scopus//Web of
Science Соrе Collections.

Вidповidальнi: проректор з HayKoBoi роботи
Г.N4. Толстанова, проректор з науково-
педагогiчноТ роботи (фiнансово-економiчнi
питання) О.Б. Бiлявська, начаJIьник планово-

фiнансового вiддiлу В.С. Савченко.
Тер,ч,tiн: до 3 t .10.2021.

6. Розробити кошторис витрат для забезпечення стандартiв пiдготовки та
видання наукових публiкацiй з урахуванням вимог щодо перевiрки
академiчних /наукових TeKcTiB на наявнiсть збiгiв чи запозичень, присвоення
ISSN, DOI, редагування англомовних TeKcTiB тощо.

Вidповidальнi; проректор з науково-педагогiчноi
роботи (фiнансово-економiчнi питання)
О.Б. Бiлявська, начальник ПФВ В.С. Савченко,
професор кафедри видавничоi справи та
редагування lХt Унiверситету Nz[. Хtенченко.
TepMiH:доЗ1.|0.2021.

]. Подати документи для внесення наукового видання механiко-математичного

факультеry Modem Stochastics: Theory and Applications до перелirсу фаховlоl
HayKoBIж видань МОН Украiни категорii (А>.

Вidповidальнi: проректор з
Г.М. Толстанова, вчений
Н.В.Караульна, головний

HayKoBoi роботи
секретар НДЧ

редактор видання
and ApplicationsModern Stochastics:

Ю.С. Мiшура.
TepMiH: до 31 .|0.202|.

8.

9.

Iнформацiю про хiд виконання ухвали заслухати

у BepecHi 2022 року.

Контроль за виконанням цiеi ухвали покласти на

роботи Г.М. Толстанову.

на засiданнi ректорату

проректора з науковоТ

Theory

к-


