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Н А К А З 

 

«      »                           2019р.                   №   

м. Харків 
 

Про включення видань НТУ «ХПІ»  

до  Переліку  наукових  фахових  

видань  України 

 

З метою упровадження нових вимог, передбачених Порядком 

формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р. та з метою 

підвищення якості періодичних наукових видань університету, приведення їх 

у відповідність до міжнародних вимог для подальшого входження до 

наукометричних баз даних, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відповідальним редакторам Вісників НТУ «ХПІ» та наукових журналів 

університету (Додаток 1) відповідно до Порядку формування Переліку нових 

фахових видань України (Переліку), затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18 забезпечити: 
 

1.1. розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній 

бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в 

Національному репозитарії академічних текстів у разі відкритого доступу 

електронних копій видання, а за умови розповсюдження за передплатою 

- повного бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються 

у відповідних номерах видань, для формування реєстру академічних 

текстів; 

1.2. забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації 

матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і 

мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, 

включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of 

Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи 

монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до 

категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-

Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE); рецензії, 

підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, 

мають зберігатися в редакції не менше трьох років; 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18


1.3. наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які 

мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають 

науковому профілю видання. Кожен з цих фахівців, включаючи 

головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій 

за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, 

розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за 

останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три 

роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до 

Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи 

розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать 

до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-

Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). 

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що 

працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах 

або закладах вищої освіти, і щонайменше - один науковець, що працює за 

основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі 

вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної колегії 

потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш 

як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку; 

1.4. включення до профільних міжнародних наукометричних баз даних, 

рекомендованих МОН. 

2. Для включення періодичного наукового фахового видання до Переліку 

(категорії «Б») підготовити та подати на перевірку до постійно діючої робочої 

групи НДЧ пакет наступних документів: 

− клопотання засновника (співзасновників) наукового фахового видання 

про включення до Переліку на офіційному бланку, засвідчене підписом 

керівника; 

− заповнений бланк заявки https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0148-

18#n69 на включення наукового видання до Переліку наукових фахових 

видань України на паперовому та електронному носіях; 

−  ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу 

масової інформації (для друкованих періодичних видань) або витяг з 

наказу засновника про утворення електронного наукового періодичного 

видання; 

− документ про здійснення обов’язкового розсилання періодичного 

видання відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових 

примірників документів»; 

− два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій 

на опубліковані матеріали (з забезпеченням анонімності особи 

рецензента) 

 

2.1. На момент подачі документів на перевірку необхідно провести: 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18#n69
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18#n69


− опублікування номерів видань на своїх офіційних сайтах та провести 

реєстрацію DOI (міжнародне агенство Crossref) (активізувати DOI) для 

двох останніх номерів, що подаються на експертизу; 

− склад редколегії, опублікований на офіційному сайті власного видання, 

у друкованому номері та у Бланку-заявці повинен співпадати; 

− назва у документах, на виданні та на сайті власного видання повинна 

бути як у Свідоцтві. 

 

3. Підписання пакету документів проводиться тільки після перевірки (к. 215) 

та візування в НДЧ. Перевірку виконують інженер І кат. НДЧ 

КОСТЯКОВА Елліда Вікторівна., доцент кафедри електричних машин 

ШАЙДА Віктор Петрович, заступник директора бібліотеки ГЛАВЧЕВА 

Юлія Миколаївна. Останній термін подачі пакету документів до Науково-

дослідної частини – 10 грудня 2019 року. 

 

4. Журнали, які на теперішній час належать до категорії «В» Переліку, 

повинні до 1 березня 2020 року отримати право на присвоєння категорії 

«Б», інакше, вони будуть виключені з Переліку без права поновлення. 

 

5. Вісники, які не виконали вимог п.6 Порядку формування Переліку 

наукових фахових видань України 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18), та до 1 березня 2020 року не 

отримали право на присвоєння категорії «Б», будуть виключені з Переліку. 

 

6. Директору бібліотеки СЕМЕНЕНКО Ларисі Петрівні забезпечити 

присвоєння цифрових ідентифікаторів DOI для визначеного переліку 

наукових періодичних видань університету. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 

МАРЧЕНКА Андрія Петровича. 

 

 

Підстава: Наказ Міністерство освіти і науки України від 15 січня 2018р. № 32. 

 

 

 

Ректор          Є.І. Сокол 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18


Додаток 1 

до наказу від «___» _______ 2019р. 

№ _________ 

 

 

Перелік Вісників, наукових та науково-технічних журналів НТУ «ХПІ»: 

 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний 

аналіз, управління та інформційні технології» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: 

Машинознавство та САПР» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення 

у сучасних технологіях» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми 

удосконалювання електричних машин i апаратів. Теорія i практика» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Хімія, хімічні 

технології та екологія» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні 

проблеми розвитку українського суспільства» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне 

управління, управління портфелями, програмами та проектами» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Гідравлічні 

машини та гідроагрегати» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні 

дослідження у наукових роботах студентів» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки)» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інформатика i 

моделювання» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динаміка i 

міцність машин» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні i 

теплотехнічні процеси i устаткування» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: 

Електроенергетика та перетворювальна техніка» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобiле- i 

тракторобудування» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Проблеми 

автоматизованого електропривода. Теорiя i практика» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Енергетика: 

надійність та енергоефективність» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Технології в 

машинобудуванні» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автоматика та 

приладобудування» 



•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні 

технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та 

металургії» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне 

моделювання в техніці та технологіях» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Радіофізика й 

іоносфера» 

•  «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні 

машини та електромеханічне перетворення енергії» 

•  Журнал «Сучасні інформаційні системи» 

•  Журнал «Різання та інструменти в технологічних системах» 

•  Журнал «Електротехніка й електромеханіка» 

•  Журнал «Інтегровані технології енергозбереження» 

•  Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами» 

•  Журнал «Лідер. Еліта. Суспільство» 

•  Журнал «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-

технічної еліти» 

•  Журнал «Механіка та машинобудування» 

•  Журнал «Двигуни внутрішнього згорання» 

•  Журнал «Високі технології в машинобудуванні» 

•  Журнал «Сучасні технології в машинобудуванні» 

 

 


