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Додаток 12 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

16.05.2016 № 515 

 

Список 

друкованих (електронних) періодичних видань, 

що включаються до Переліку наукових фахових видань України 

 

І. Друковані періодичні видання 

 

№ з/п Назва друкованого 

періодичного видання 

Засновник (співзасновники) 

 

Галузі науки 

1.  Experimental Oncology 

 

Національна академія наук 

України, Інститут 

експериментальної патології, 

онкології та радіобіології  

ім. Р. Є. Кавецького НАН України 

медичні 

2.  Information technology and 

security 

(інформаційні технології та 

безпека) 

ДЗ «Інститут спеціального зв’язку 

та захисту інформації 

Національного технічного 

університету України «Київський 

політехнічний інститут» 

технічні 

3.  Аграрна наука та харчові 

технології 

Вінницький національний 

аграрний університет, Академія 

сільськогосподарських наук Грузії 

сільсько- 

господарські 

(зоотехнія) 

4.  Адаптивні системи 

автоматичного управління. 

Міжвідомчий науково-

технічний збірник 

Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут» 

технічні 

5.  Актуальні питання іноземної 

філології 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

 

філологічні 

6.  Актуальні питання суспільних 

наук та історії медицини 

ВДНЗ «Буковинський державний 

медичний університет», 

Сучавський університет ім. 

Штефана чел Маре 

історичні 

7.  Архів клінічної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний  медичний 

університет»  

медичні 

8.  Будівельне виробництво 

Строительное производство 

ДП «Науково-дослідний інститут 

будівельного виробництва», 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури 

технічні 

9.  Будівельні матеріали та вироби 

Строительные материалы и 

изделия 

ДП «Український науково-

дослідний і проектно-

конструкторський інститут  

будівельних матеріалів та виробів 

«НДІБМВ»,  

Акціонерне товариство 

«Київміськбудматеріали» 

технічні 
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10.  Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання 

Вентиляция, освещение и 

теплогазоснабжение 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури  

технічні 

11.  Високі технології в 

машинобудуванні 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

технічні 

12.  Витоки педагогічної 

майстерності 

Полтавський державний 

педагогічний університет імені  

В. Г. Короленка 

педагогічні 

13.  Вісник аграрної науки 

Причорномор’я 

Ukrainian Black Sea region 

agrarian science  

Миколаївський національний 

аграрний університет  

 

технічні 

14.  Вісник Запорізького 

національного університету 

(фізичне виховання та спорт) 

ДВНЗ «Запорізький національний 

університет»  

фізичне 

виховання та 

спорт 

15.  Вісник Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Серія: Українознавство 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

філософські 

16.  Вісник Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка (історія) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

історичні 

17.  Вісник Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Іноземна філологія 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

філологічні 

18.  Вісник Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Географія 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

географічні 

19.  Вісник Книжкової плати Державна наукова установа 

«Книжкова палата України імені 

Івана Федорова», Харківська 

державна академія культури 

соціальні 

комунікації 

20.  Вісник Кременчуцького 

національного університету 

імені Михайла Остроградського  

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського 

технічні 

21.  Вісник Львівського 

національного аграрного 

університету 

(економіка АПК) 

Львівський національний аграрний 

університет  

економічні 

22.  Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка  

 

філологічні 

23.  Вісник Національного 

університету «Юридична 

академія імені Ярослава 

Мудрого». Серія: Філософія, 

філософія права,  

політологія, соціологія  

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

 

 

філософські 
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24.  Вісник Приазовського 

державного технічного 

університету, серія: 

«Економічні науки» 

ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» 

економічні 

25.  Вісник Сумського 

національного аграрного 

університету 

(Ветеринарна медицина) 

Сумський національний аграрний 

університет  

ветеринарні 

26.  Вісник Сумського 

національного аграрного 

університету 

(Тваринництво) 

Сумський національний аграрний 

університет  

сільсько-

господарські 

27.  Вісник Східноукраїнського 

національного університету 

імені Володимира Даля 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира 

Даля 

історичні 

економічні 

28.  Вісник Харківського 

національного університету 

імені В. Н. Каразіна 

серія «Соціологічні 

дослідження сучасного 

суспільства: методологія, 

теорія, методи» 

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv 

National University series 

«Sociological studies of 

contemporary society: 

methodology, theory, methods» 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна 

 

соціологічні 

29.  Вісті Харківського 

ентомологічного товариства 

Известия Харьковского 

энтомологического общества 

The Kharkov Entomological 

Society Gazette 

Харківське ентомологічне 

товариство, Харківський 

національний аграрний 

університет ім. В. В. Докучаєва  

сільсько-

господарські 

30.  Волинь – Житомирщина. 

Історико-філологічний збірник 

з регіональних проблем 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка  

філологічні 

31.  Географія та туризм Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

географічні 

32.  Геодинаміка  Національний університет 

 «Львівська політехніка»,  

Державна служба з питань 

геодезії, картографії та кадастру 

України, Інститут геофізики ім.  

С. І. Субботіна НАН України, 

Інститут геології і геохімії 

горючих копалин НАН України, 

Львівське астрономо-геодезичне 

товариство 

технічні 

 

33.  Гідробіологічний журнал. 

Гидробиологический журнал 

Hydrobiological journal 

Національна академія наук 

України, Інститут гідробіології 

НАН України 

біологічні 
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34.  Гідрологія, гідрохімія і 

гідроекологія 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

географічні 

35.  Гірнича електромеханіка та 

автоматика 

ДВНЗ «Національний гірничий 

університет» 

технічні 

36.  Досягнення біології та 

медицини  

Достижения биологии и 

медицины 

Achievements of biology and 

medicine  

Національна академія наук 

України, НАМН України, 

Одеський державний медичний 

університет 

 

медичні 

біологічні 

(за групами 

спеціальнос-

тей 14.01.00-

14.03.00) 

37.  Екологічна безпека Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського 

технічні 

38.  Екологічна безпека та 

збалансоване 

ресурсокористування 

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

технічні 

39.  Економіка і управління ПВНЗ «Європейський 

університет»,  

Асоціація навчальних закладів 

України приватної форми 

власності 

економічні 

40.  Економічна та продовольча 

безпека України 

Экономическая и 

продовольственная 

безопасность Украины 

Economic and food security of 

Ukraine 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

 

економічні 

41.  Економічна та соціальна 

географія 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

географічні 

42.  Економічна теорія та право 

 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого 

юридичні 

43.  Економічний вісник 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Український державний 

хіміко-технологічний 

університет» 

ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний університет» 

економічні 

44.  Електромеханічні і 

енергозберігаючі системи 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського 

технічні 

45.  Журнал ветеринарної 

медицини, біотехнології та 

біобезпеки 

Journal for Veterinary Medicine, 

Biotechnology and Biosafety 

ННЦ «Інститут експериментальної 

і клінічної ветеринарної 

медицини» 

біологічні 
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46.  Журнал математичної фізики, 

аналізу, геометрії 

Журнал математической 

физики анализа геометрии 

Journal of Mathematical Physics, 

Analysis, Geometry  

Національна академія наук 

України, Фізико-технічний 

інститут низьких температур ім. 

Б. І. Вєркіна НАН України 

фізико-

математичні  

47.  Журнал органічної та 

фармацевтичної хімії 

Журнал органической и 

фармацевтической химии 

Journal of Organic and 

Pharmaceutical Chemistry  

Національна академія наук 

України, Інститут органічної хімії 

НАН України, МОЗ України, 

Національний фармацевтичний 

університет 

хімічні  

фармацевти-

чні 

48.  Збірник наукових праць 

Військового інституту 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

технічні 

49.  Збірник наукових праць 

Національної академії 

Національної гвардії України 

Національна академія 

Національної гвардії України 

технічні 

50.  Збірник наукових праць 

Рівненського державного 

гуманітарного університету 

«Інноватика у вихованні» 

Рівненський державний 

гуманітарний університет 

педагогічні 

51.  Збірник наукових праць 

Українського державного 

геологорозвідувального 

інституту  

ДП Український державний 

геологорозвідувальний інститут 

геологічні 

технічні 

52.  Історична панорама Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича 

історичні 

53.  Історичні і політологічні 

дослідження 

Донецький національний 

університет 

історичні 

54.  Історіографічні дослідження в 

Україні 

Національна академія наук 

України, Інститут історії України 

НАН України 

історичні 

55.  Клінічна онкологія  Національний інститут раку,  

ТОВ «Моріон» 

медичні 

56.  Комп’ютерно-інтегровані 

технології: освіта, наука, 

виробництво 

Луцький національний технічний  

університет 

технічні 

57.  Лінгвістичні студії 

Linguistic Studies 

Донецький національний 

університет  

філологічні 

58.  Лінгвостилістичні студії Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

 

філологічні 

59.  Літературознавство. 

Фольклористика. Культурологія 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького 

філологічні 
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60.  Металознавство та  термічна 

обробка металів 

Металловедение и термическая 

обработка металлов 

ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури»  

технічні 

61.  Металофізика та новітні 

технології 

Металлофизика и новейшие 

технологии 

Національна академія наук 

України, Інститут металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

фізико-

математичні 

технічні 

62.  Міжнародний техніко-

економічний журнал 

«Українська залізниця» 

Международный технико-

экономический журнал 

«Украинская железная дорога» 

International technical and 

economic magazine «Ukrainian 

Railway» 

ТОВ «Центр інформації 

транспорту», Дніпропетровський 

національний університет 

залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна 

технічні 

63.  Міжнародні зв’язки України: 

наукові пошуки і знахідки 

Національна академія наук 

України, Інститут історії України 

НАН України 

історичні 

64.  Мінеральні ресурси України 

(МРУ) 

Державна служба геології та надр 

України, ДП Український 

державний геологорозвідувальний 

інститут 

геологічні 

65.  Наносистеми, наноматеріали, 

нанотехнології 

Національна академія наук 

України, Інститут металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

фізико-

математичні 

технічні 

66.  Науковий вісник Мукачівського 

державного університету. Серія 

«Педагогіка та психологія» 

Мукачівський державний 

університет 

педагогічні 

67.  Науковий вісник 

Південноукраїнського 

національного педагогічного 

університету ім.  

К. Д. Ушинського 

 

ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет ім. К. Д. Ушинського» 

педагогічні 

68.  Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного університету 

імені Лесі Українки 

(історичні науки) 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

 

історичні 

69.  Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного університету 

імені Лесі Українки 

(педагогічні науки) 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

 

педагогічні 

70.  Науковий вісник 

Ужгородського університету 

Серія «Філологія» 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 

філологічні 
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71.  Науковий Вісник Чернівецького 

національного університету 

імені Юрія Федьковича. Історія 

History Journal of Yurii 

Fedkovych Chernivtsi National 

University 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича 

історичні 

72.  Науковий вісник: Цивільний 

захист та пожежна безпека 

Научный вестник: Гражданская 

защита и пожарная 

безопасность 

Scientific bulletin: Civil 

protection and fire safety 

Український науково-дослідний 

інститут цивільного захисту  

технічні 

73.  Науковий часопис НПУ імені 

М. П. Драгоманова. Серія 14. 

Теорія і методика мистецької 

освіти 

Національний педагогічний 

університет імені  

М. П. Драгоманова  

 

педагогічні 

74.  Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського.  

Серія: філологія 

Вінницький державний 

педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського  

філологічні 

(мовознавств

о) 

75.  Наукові записки Національного 

університету «Острозька 

академія» 

(історичні науки) 

Національний університет 

«Острозька академія» 

історичні 

76.  Наукові записки Національного 

університету «Острозька 

академія», серія «Економіка» 

Научные записки 

Национального университета 

«Острожская академия», серия 

«Экономика» 

Національний університет 

«Острозька академія» 

економічні 

77.  Наукові записки 

Тернопільського національного 

педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Серія: мовознавство 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка  

філологічні 

78.  Наукові записки 

Тернопільського національного 

педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Серія: літературознавство 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка  

філологічні  

79.  Наукові зошити історичного 

факультету Львівського 

університету 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка  

історичні 

80.  Наукові праці 

(філософія) 

Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили  

філософські 

81.  Наукові праці 

(техногенна безпека) 

Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили 

біологічні 

82.  Наукові праці Донецького 

національного технічного 

університету.  

Серія: «Економічна» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» 

 

економічні 
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83.  Нові технології в будівництві 

Новые технологии в 

строительстве 

ДП «Науково-дослідний інститут 

будівельного виробництва», 

Академія будівництва України, 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури 

технічні 

84.  Обрії Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної освіти, 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника» 

педагогічні 

85.  Одеський медичний журнал  

Одесский медицинский журнал 

МОЗ України, Одеський 

національний медичний 

університет МОЗ України 

медичні 

біологічні 

(за групами 

спеціальнос-

тей 14.01.00-

14.03.00) 

86.  Онкологія 

Онкология 

Національна академія наук 

України, Інститут 

експериментальної патології, 

онкології і радіобіології ім.  

Р. Є. Кавецького НАН України, 

ТОВ «Моріон» 

медичні 

87.  Педагогічний часопис Волині Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

 

педагогічні 

88.  Питання історії України Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича 

історичні 

89.  Підводні технології  Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури  

технічні 

90.  Порошкова металургія 

Порошковая металлургия 

 

Інститут проблем 

матеріалознавства ім.  

І. М. Францевича НАН України 

фізико-

математичні 

технічні 

91.  Правова держава. Щорічник 

наукових праць 

Інститут держави і права ім.  

В. М. Корецького НАН України 

юридичні 

92.  Приватне право і 

підприємництво 

Частное право и 

предпринимательство 

Privat Law and Business 

Науково-дослідний інститут 

приватного права і 

підприємництва імені  

академіка Ф. Г. Бурчака 

 

юридичні 

93.  Причорноморські економічні 

студії 

Black Sea Economic Studies 

Приватна установа 

«Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та 

інновацій» 

економічні 

94.  Проблеми військової охорони 

здоров’я  

Українська військово-медична 

академія 

медичні 
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95.  Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка.  

Серія «Історія» 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка  

історичні 

96.  Проблеми інженерно-

педагогічної освіти 

Українська інженерно-педагогічна 

академія  

педагогічні 

97.  Проблеми історії України ХІХ- 

початку ХХ ст. 

Національна академія наук 

України, Інститут історії України 

НАН України 

історичні 

98.  Проблеми соціальної роботи: 

філософія, психологія, 

соціологія 

Чернігівський національний 

технологічний університет 

філософські 

99.  Психіатрія, неврологія та 

медична психологія 

Психиатрия, неврология и 

медицинская психология 

Psychiatry, Neurology and 

Medical Psychology 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна 

медичні 

100.  Психологічні перспективи Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

Інститут соціальної та політичної 

психології НАПН України 

психологічні 

101.  Публічне право 

Публичное право 

Public Law 

ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», 

Всеукраїнська громадська 

організація «Майбутнє країни» 

юридичні 

102.  Регіональні аспекти розвитку 

продуктивних сил України 

Тернопільський національний 

економічний університет 

економічні 

103.  Резание и инструменты в 

технологических системах 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

технічні 

104.  Релігія та Соціум Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича  

філософські 

105.  Світ фінансів Тернопільський національний 

економічний університет 

економічні 

106.  Сіверщина в історії України Національний заповідник 

«Глухів», Центр пам’яткознавства 

Національної академії наук 

України і Українського товариства 

охорони пам’яток історії та 

культури  

історичні 

107.  Сільське господарство та 

лісівництво 

Agriculture and forestry 

Сельское хозяйство и 

лесоводство 

Вінницький національний 

аграрний університет 

сільсько-

господарські 
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108.  Сортовивчення та охорона прав 

на сорти рослин 

Сортоизучение и охрана прав 

на сорта растений 

Plant Varieties Studying and 

Protection 

Український інститут експертизи 

сортів рослин, Селекційно-

генетичний інститут – 

Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення, 

Інститут фізіології рослин і 

генетики НАН України 

біологічні 

сільсько-

господарські 

109.  Стратегічні пріоритети Національний інститут 

стратегічних досліджень 

політичні 

110.  Строительство, 

материаловедение, 

машиностроение 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури» 

технічні 

111.  Строительство, 

материаловедение, 

машиностроение 

Компьютерные системы и 

информационные технологии в 

образовании, науке и 

управлении 

ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури» 

технічні 

112.  Строительство, 

материаловедение, 

машиностроение 

Инновационные технологии 

жизненного цикла объектов 

жилищно-гражданского, 

промышленного и 

транспортного назначения 

ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури» 

технічні 

113.  Строительство, 

материаловедение, 

машиностроение 

Интенсификация рабочих 

процессов строительных и 

дорожных машин: подъемно-

транспортные, строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури» 

технічні 

114.  Строительство, 

материаловедение, 

машиностроение 

Создание 

высокотехнологических 

экокомплексов в Украине на 

основе концепции 

сбалансированного 

(устойчивого) развития 

ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури» 

технічні 

115.  Строительство, 

материаловедение, 

машиностроение 

Энергетика, экология, 

компьютерные технологии в 

строительстве 

ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури» 

технічні 
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116.  Строительство, 

материаловедение, 

машиностроение. 

Стародубовские чтения 

ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури» 

технічні 

117.  Студії мистецтвознавчі 

Researches of Fine Arts 

Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. 

М. Т. Рильського НАН України 

мистецтво-

знавство 

118.  Сумська старовина Сумський державний університет, 

Чернігівський державний 

педагогічний університет імені  

Т. Г. Шевченка  

історичні 

119.  Сучасна спеціальна техніка 

Современная специальная 

техника 

Modern Special Technics 

Державний науково-дослідний 

інститут МВС України, 

Національна академія внутрішніх 

справ, Національний авіаційний 

університет 

технічні 

120.  Сучасні 

ресурсоенергозберігаючі 

технології гірничого 

виробництва 

 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського 

технічні 

121.  Сучасні технології в 

машинобудуванні 

Современные технологии в 

машиностроении 

Modern Technologies in 

mechanical engineering 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

технічні 

122.  Теоретична і дидактична 

філологія 

(серія: педагогіка) 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди» 

педагогічні 

123.  Теоретична і дидактична 

філологія 

(серія: філологія) 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди» 

філологічні 

124.  Теоретичні та прикладні 

аспекти геоінформатики 

Теоретические и прикладные 

аспекты геоинформатики 

Theoretical and applied aspects of 

geoinformatics  

Всеукраїнська  асоціація 

геоінформатики, Центр 

менеджменту та маркетингу в 

галузі наук про Землю Інституту 

геологічних наук НАН України 

фізико-

математичні 

геологічні 

(геологічна 

інформа-

тика) 

125.  Теорія і практика металургії Відділення матеріалознавства і 

металургії Академії інженерних 

наук України, Національна 

металургійна академія України 

технічні 

126.  Техніка, енергетика, транспорт 

АПК 

Вінницький національний 

аграрний університет 

технічні 

127.  Традиції і новації у вищій 

архітектурно-художній освіті 

Харківська державна академія 

дизайну і мистецтв 

мистецтво-

знавство 
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128.  Українське мистецтвознавство: 

матеріали, дослідження, 

рецензії 

Національна академія наук 

України, Інститут 

мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. 

М. Т. Рильського НАН України 

мистецтво-

знавство 

129.  Упаковка Національний університет 

харчових технологій, ТОВ 

«Інформаційно-аналітичний центр 

«Упаковка» 

технічні 

130.  Управління проектами та 

розвиток виробництва  

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира 

Даля  

економічні 

технічні 

 

131.  Успіхи фізики металів 

Успехи физики металлов 

Національна академія наук 

України, Інститут металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

технічні 

 

132.  Успіхи фізики металів 

Успехи физики металлов 

Національна академія наук 

України, Інститут металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

фізико-

математичні 

 

133.  Фізика низьких температур 

Физика низких температур 

Fizika Nizkikh Temperatur  

Національна академія наук 

України, Фізико-технічний 

інститут низьких температур ім.  

Б. І. Вєркіна НАН України 

фізико-

математичні 

 

134.  Фізична географія та 

геоморфологія 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

географічні 

135.  Філософія освіти 

Philosophy of education 

Національний педагогічний 

університет імені  

М. П. Драгоманова, Інститут 

вищої освіти НАПН України 

філософські 

136.  Фотобіологія та фотомедицина Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна  

біологічні 

137.  Хімія, фізика та технологія 

поверхні 

Химия, физика и технология 

поверхности 

Chemistry, Physics and 

Technology of Surface 

Національна академія наук 

України, Інститут хімії поверхні 

ім. О. О. Чуйка НАН України 

фізико-

математичні 

 

138.  Часопис економічних реформ 

Time description of economics 

reforms 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира 

Даля 

економічні 

139.  Часопис картографії Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

географічні 

140.  Часопис цивільного і 

кримінального судочинства 

Вищий спеціалізований суд 

України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, Інститут 

законодавства Верховної Ради 

України, Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького  

НАН України 

юридичні 
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141.  Шевченків світ Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького 

філологічні 

 

ІІ. Електронні періодичні видання 

 

№ з/п Назва електронного 

періодичного видання 

Засновник (співзасновники) 

 

Галузі науки 

1. Inter сollegas Харківський національний 

медичний університет 

медичні 

2. Журнал європейського і 

порівняльного права 

Київський національний 

університет імені Тараса  

юридичні 

 

3. Східна Європа: економіка, 

бізнес та управління 

ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури» 

економічні 

4. Державне управління: теорія та 

практика 

Національна академія державного 

управління при Президентові 

України 

державне 

управління 

 

 

 

Директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації                                                                                         С. Д. Криштоф 
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Додаток 11 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

16.05.2016 № 515 

 

 

Список 

друкованих періодичних видань, 

стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України 

 

 

№ з/п Назва друкованого  

періодичного видання 

Засновник  

(співзасновники) 

 

Галузі науки та 

рік включення до 

Переліку фахових 

видань 

1.  Науковий збірник «Зрошуване 

землеробство» 

Інститут зрошуваного 

землеробства НААН України 

 

сільсько-

господарські 

(2015) 

2.  Науковий погляд: економіка та 

управління 

Університет митної справи та 

фінансів 

економічні 

(2015) 

3.  Правова позиція Університет митної справи та 

фінансів 

юридичні 

(2014) 

 

 

 

Директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації                                                                                         С. Д. Криштоф 

 

               

  

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fizpr.org.ua%2F
http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fizpr.org.ua%2F
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Додаток 5 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

16.05.2016 № 515 

 

Список 

друкованих періодичних видань, 

у включенні яких до Переліку наукових фахових видань України відмовлено 

 

№ 

з/п 

Назва друкованого 

періодичного видання 

Засновник (співзасновники) 

 

Галузі науки 

1. Вісник КНУКІМ. Збірник 

наукових праць. Серія 

«Соціальні комунікації» 

Київський національний університет 

культури і мистецтв 

соціальні 

комунікації 

2. Вісник Сумського 

національного аграрного 

університету 

(Серія «Агрономія і біологія») 

Сумський національний аграрний 

університет 

біологічні 

3. Економіка. Фінанси. Право ПАТ «Аудиторська фірма «Аналітик», 

ДВНЗ «Академія муніципального 

управління», Національна академія 

внутрішніх справ МВС України 

юридичні 

4. Науково-технічна інформація Міністерство освіти і науки України, 

Український інститут науково-

технічної і економічної інформації, 

Міжнародний науково-навчальний 

центр інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук 

України та Міністерства освіти і науки 

України 

економічні 

5. Ноосфера і цивілізація Донецький національний технічний 

університет 

філософські 

6. Стратегічна панорама Національний інститут стратегічних 

досліджень 

політичні 

(національна 

безпека) 

 

 

 

Директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації                                                                                            С. Д. Криштоф 

 

 


