
2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ, 
ЗМІСТУ ТА ОБСЯГІВ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ 

ВИДАНЬ  
 

2.1. МОНОГРАФІЯ 
Монографія – наукове книжкове видання певного 

дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи 
декільком авторам. Є два типи наукових монографій. 

Наукова монографія як науково-дослідницька праця, 
предметом якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу 
з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, 
визначенням вагомості, формулюванням нових наукових 
концепцій. Дана монографія фіксує науковий пріоритет, 
забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, 
слугує висвітленню основного змісту і результатів наукового, 
дисертаційного дослідження. 

Наукову монографію характеризує єдність змісту, вона 
свідчить про науковий внесок здобувача в науку і розглядається 
як кваліфікаційна наукова праця. За цих умов вона замінює 
дисертаційну роботу. Обсяг індивідуальної монографії здобувача 
наукового ступеня доктора наук, яка зараховується як дисертація, 
має становити не менше 10 авторських (друкованих) аркушів у 
галузі технічних і природничих наук і не менше 15 авторських 
аркушів у галузі гуманітарних і суспільних наук. 

Другий тип наукової монографії – це наукова праця, яка є 
засобом висвітлення основного змісту дисертації і є однією з 
основних публікацій за темою дослідження, при цьому до неї 
висуваються такі вимоги: 

– обсяг – не менш як 5–6 обліково-видавничих аркушів 
(монографія до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора наук повинна бути не менше 10 обліково-видавничих 
аркушів); 

– наявність рецензій двох докторів наук, за відповідною 
спеціальністю; 

– наявність рекомендації вченої ради науково-дослідної 
установи або вищого навчального закладу; 

– наявність міжнародного стандартного номера ISBN; 



– тираж не менше 300 примірників (для докторських 
дисертацій). 

Між даним видом монографії та дисертацією є певні 
відмінності: 

По-перше в дисертації передбачається виклад наукових 
результатів і висновків, отриманих особисто автором. 
Монографія – це виклад результатів, ідей, концепцій, які 
належать як здобувачеві, так і іншим авторам. 

По-друге, дисертація містить нові наукові результати, 
висновки, факти, а монографія може викладати як нові 
результати, так і методичні, технічні рішення, факти, які вже 
відомі. 

По-третє, дисертація за вимогами ВАК має визначену 
структуру і правила оформлення, яких необхідно дотримуватись. 
До монографій таких вимог не ставлять. 

По-четверте – дисертація, це рукопис, який зберігається в 
обмеженій кількості примірників у певних бібліотечних 
установах. Монографія – це видання, яке пройшло відповідне 
редакційно-видавниче опрацювання, виготовлене друкарським 
або іншим способом, видане у фаховому видавництві України. 

Дисертація виконується у відповідності з вимогами 
державних стандартів щодо друку та оформлення, чого не 
встановлюється для монографії і її структури. 

Традиційно склалась така композиційна структура наукової 
монографії: 

• титульний аркуш; 
• анотація; 
• зміст; 
• перелік умовних позначень (при необхідності); 
• вступ або передмова; 
• основна частина (розділена на розділи, підрозділи і т.д.);  
• висновки або післямова;  
• література; 
• допоміжні покажчики; 
• додатки. 
Монографія призначена, перш за все, для вчених і має 

відповідати за змістом і формою жанру публікації. Особливе 



значення тут мають чіткість формулювань і викладу матеріалу, 
логіка висвітлення основних ідей, концепцій, висновків. Вимоги 
до викладу матеріалу в розділах монографії, аналогічні до вимог 
інших наукових публікацій. 

Однією з вищеокреслених вимог до монографії є наявність 
рецензій двох докторів наук, за відповідною спеціальністю. 
Рецензент може обрати свій план побудови рецензії, але вона 
повинна обов’язково містити кваліфікований, глибокий та 
різнобічний аналіз праці і відображати такі аспекти: 

1. Загальний аналіз праці щодо її наукового рівня.  
2. Місце рецензованого дослідження серед опублікованих 

раніше на ту саму тему: що нового в ньому, чим відрізняється від 
інших.  

3. Допущені автором неточності, помилки та шляхи їх 
усунення. Рецензент має право дати рекомендації щодо 
поліпшення рукопису.  

У заключній частині рецензії повинна бути чітка оцінка 
можливості і доцільності видання рукопису.  

Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи, у 
якій він працює. Обов’язково вказуються науковий ступінь та 
посада рецензента. 

Інформацію про детальні вимоги до монографії як фахового 
видання можна отримати з Наказу ВАК України «Вимоги до 
фахових видань» № 178 від 04 квітня 2000 року (додаток А). 
 


