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Про включення наукових періодичних
видань НАН України до переліку фахових
З набуттям чинності наказу Міністерства освіти і науки України
від 15.01.2018 № 32 "Про затвердження Порядку формування переліку
наукових фахових видань України" відбулись докорінні зміни у вимогах до
наукових фахових видань. Це спричинило необхідність оновлення
редакційних колегій та веб-ресурсів багатьох наукових журналів НАН
України. Станом на 08.12.2020 з 347 журналів і збірників, до складу
співзасновників яких входить НАН України та її установи, категорію А у
названому переліку отримали 50 видань, категорію Б — 122. Надалі МОН
України продовжуватиме формування Переліку наукових фахових видань
України, одночасно здійснюючи моніторинг тих видань, які вже увійшли до
нього.
За результатами розгляду наукових періодичних видань у Переліку,
МОН України звернулось до засновників наукових фахових видань України
(лист від 24.11.2020 № 1/11-8399 "Щодо включення наукових фахових
видань до бібліографічних баз даних"). У цьому листі зазначено, що
наявність чинних договорів з Науковою електронною бібліотекою
eLIBRARY.RU щодо включення вітчизняних видань до Російського індексу
наукового цитування (РІНЦ) порушує чинне законодавство України.
З огляду на викладене науковим установам НАН України —
засновникам наукових періодичних видань НАН України необхідно:
1. Інтенсифікувати роботу з включення наукових періодичних видань
НАН України до Переліку наукових фахових видань України.

2. Взяти до уваги та керівництва рекомендацію МОН України і
розірвати договори з Науковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU й
припинити надавати метадані та архіви власних видань до РІНЦ.
3. Неухильно дотримуватись ст. 22 Закону України "Про забезпечення
функціонування української мови як державної", публікуючи у наукових
виданнях матеріали державною мовою, англійською мовою та/або іншими
офіційними мовами Європейського Союзу.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Науково-організаційний відділ НАН України та Науково-видавничу раду
НАН України.
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