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Додаток  8 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

13.03.2017 № 374 

 

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.  Lex portus Національний університет «Одеська 

юридична академія», Громадська 

організація «Морська асоціація 

«Святий Миколай» 

юридичні 

2.  Адгезия расплавов и 

пайка материалов 

Інститут проблем матеріалознавства 

імені І. М. Францевича НАН України 

хімічні 

3.  Археологія НАН України,  

Інститут археології НАН України 

 

історичні 

4.  Біоенергетика/Bioenergy Інститут біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН України 

сільсько-

господарські 

5.  Відновлювана 

енергетика 

Інститут відновлюваної енергетики  

НАН України 

технічні 

6.  Вісник Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка.  

Серія: Кібернетика 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

фізико-

математичні 

технічні 

7.  Вісник КНУКіМ. 

Збірник наукових праць. 

Серія мистецтвознавство 

Київський національний університет 

культури і мистецтв 

мистецтво-

знавство 

8.  Вісник Національного 

авіаційного університету 

Вестник Национального 

авиационного 

университета 

Proceedings of the 

National  Aviation 

University 

Національний авіаційний університет  педагогічні 

9.  Вісник Одеської 

державної академії  

будівництва та 

архітектури 

Одеська державна академія  

будівництва та архітектури 

технічні 

10.  Вісник післядипломної 

освіти: збірник наукових 

праць  

(Серія «Управління та 

адміністрування») 

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» 

державне 

управління 
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11.  Вісник Прикарпатського 

університету 

(Серія: Економіка) 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника» 

економічні  

12.  Вісник Університету 

банківської справи  

ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

економічні  

13.  Вісник Харківського 

національного 

університету  

імені В. Н. Каразіна  

серія «Соціальні 

комунікації» 

Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна 

соціальні 

комунікації 

14.  Вісті Донецького 

гірничого інституту 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» 

технічні 

15.  Геодинаміка  Національний університет 

«Львівська політехніка»,  

Державна служба 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 

геологічні 

16.  Геологія і геохімія 

горючих копалин 

Національна академія наук України, 

Інститут геології і геохімії горючих 

копалин НАН України, Українська 

нафтогазова академія 

геологічні 

17.  Дрогобицький 

краєзнавчий вісник 

Дрогобычский 

краеведческий сборник 

Collection of Articles on 

Drogoych Region Lore 

Study 

Drohobycki zbior 

krajoznawczy 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка  

історичні 

18.  Імунологія та 

алергологія: наука і 

практика 

Українське товариство фахівців з 

імунології, алергології та 

імунореабілітації, ДУ «Інститут 

урології АМН України» 

медичні  

19.  Історія і культура 

Придніпров’я: Невідомі 

та маловідомі сторінки: 

Науковий щорічник 

ДВНЗ «Національний гірничий 

університет» 

історичні 

20.  Київські історичні студії 

Kyiv historical studies 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

історичні 
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21.  Комунальне 

господарство міст.  

Серія «Економічні 

науки» 

Комунальное хозяйство 

городов. Серия: 

«Экономические науки» 

Municipal economy of 

cities. Series: «Economic 

science» 

Харківський національний 

університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова 

економічні  

22.  Комунальне 

господарство міст.  

Серія «Технічні науки та 

архітектура» 

Комунальное хозяйство 

городов. Серия: 

«Технические науки и 

архитектура» 

Municipal economy of 

cities. Series: 

«Engineering science and 

architecture» 

Харківський національний 

університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова 

технічні  

23.  Культура і мистецтво у 

сучасному світі: збірник 

наукових праць 

Київський національний університет 

культури і мистецтв 

культурологія 

24.  Легка промисловість Міністерство промислової політики 

України, Київський національний 

університет технологій і дизайну,  

Центральне бюро технічної 

інформації з легкої та текстильної 

промисловості 

технічні 

25.  Медична наука України Національний медичний університет 

імені О. О. Богомольця 

медичні 

26.  Науковий вісник 

будівництва 

Харківський національний технічний 

університет будівництва та 

архітектури, Харківське обласне 

територіальне відділення Академії 

будівництва України 

технічні 

27.  Науковий вісник 

Херсонської державної 

морської академії 

Научный вестник 

Херсонской 

государственной 

морской академии 

Scientific Bulletin 

Kherson State Maritime 

Academy 

Херсонська державна морська 

академія  

 

технічні 
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28.  Науковий вісник 

Чернівецького 

національного 

університету імені Юрія 

Федьковича. Серія: 

романо-слов’янський 

дискурс 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича  

 

філологічні 

(мовознавство) 

29.  Наукові праці 

Донецького 

національного 

технічного університету.  

Серія «Електротехніка і 

енергетика» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» 

технічні 

30.  Питання культурології: 

Збірник наукових праць 

Київський національний університет 

культури і мистецтв  

культурологія 

31.  Православний вісник  

Київського Патріархату 

(наукова частина) 

Київська патріархія Української 

Православної Церкви Київського 

Патріархату, Київська православна 

богословська академія 

філософські 

(09.00.14  

«Богослов’я») 

32.  Праці міжнародного 

геометричного центру 

Труды международного 

геометрического центра  

Proceedings of 

International Geometry 

Center 

Одеська національна академія 

харчових технологій, Благодійний 

фонд наукових досліджень «Наука» 

фізико-

математичні 

33.  Проблеми інноваційно-

інвестиційного розвитку 

Проблемы 

инновационно -

инвестиционного 

развития 

Problems of innovation 

and investment-driven 

development 

Probleme der Innovations 

and investition 

sentwicklung 

Problemas del desarrollo 

innovatorio inversor 

Problemy rozwoju 

innowacyjno-

inwestycyjnegro 

Problemy inovacni-

investicniho rozvoju 

Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв, громадянин 

України – Шморгун Леонід 

Григорович 

економічні  

34.  Промислове будівництво 

та інженерні споруди 

ТОВ  «Український інститут сталевих 

конструкцій імені  

В. М. Шимановського», Українська 

державна корпорація по виконанню 

монтажних і спеціальних будівельних 

робіт «Укрмонтажспецбуд» 

технічні 
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35.  Сторінки воєнної історії 

України 

Страницы военной 

истории Украины 

Національна академія наук України, 

Інститут історії НАН України  

історичні 

36.  Східноєвропейський 

історичний вісник 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка  

історичні 

37.  Тваринництво України  Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України, ПП «Видавниче 

представництво «Паралель» 

сільсько-

господарські 

ветеринарні 

38.  Технологія і техніка 

друкарства  

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

технічні 

39.  Україна ХХ ст.: 

культура, ідеологія, 

політика 

Національна академія наук України, 

Інститут історії НАН України  

історичні 

40.  Українська культура: 

минуле, сучасне, шляхи 

розвитку 

Ukrainian culture: the 

past, modern, ways of 

development 

Рівненський державний гуманітарний 

університет, Інститут культурології 

НАМ України 

  

культурологія 

41.  Український історичний 

збірник 

Національна академія наук України, 

Інститут історії України НАН 

України  

історичні 

42.  Український 

психологічний журнал 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка  

 

психологічні 

43.  Хірургія дитячого віку 

Хирургия детского 

возраста 

Surgery of children’s age 

 

Національна медична академія 

післядипломної освіти ім.  

П. Л. Шупика, Всеукраїнська 

асоціація дитячих хірургів, ТОВ 

«Група компаній мед експерт» 

медичні  

44.  Шляхи підвищення 

ефективності 

будівництва в умовах 

формування ринкових 

відносин 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

економічні  

45.  Юридичний бюлетень 

Юридический 

бюллетень 

Law Bulletin 

Головне територіальне управління 

юстиції у Херсонській області, 

Асоціація нотаріусів Херсонської 

області, Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

юридичні 

 

ІІ. Електронні періодичні видання 

 

№ 

з/п 

Назва електронного 

періодичного видання 

Засновник (співзасновники) 

 

Галузі науки 

1.  Pedagogics, psychology, 

medical-biological 

problems of physical 

training and sport 

Харківський національний 

педагогічний університет імені  

Г. С. Сковороди 

фізичне 

виховання та 

спорт 
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2.  Physical education of 

students 

Харківський національний 

педагогічний університет імені  

Г. С. Сковороди 

фізичне 

виховання та 

спорт 

3.  Історичні студії 

суспільного прогресу 

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка 

історичні 

4.  Проблеми економіки та 

політичної економії 

Національна металургійна академія 

України 

економічні 

5.  Текст і образ: актуальні 

проблеми історії 

мистецтва 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

історичні 

 

 

 

Директор департаменту атестації  

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                                      А. Г. Шевцов 
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Додаток  7 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

13.03.2017 № 374 

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 Вісник Дніпропетровського 

університету. 

Серія: Механіка неоднорідних 

структур 

Дніпропетровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара 

фізико-

математичні, 

технічні  

(2015) 

2 Літератури світу: поетика, 

ментальність і духовність 

ДВНЗ «Криворізький 

державний педагогічний 

університет» 

філологічні 

 (2014) 

 

3 Міжнародний юридичний 

вісник: актуальні проблеми 

сучасності 

Международный юридический 

вестник:актуальне проблемы 

современности (теорія и 

практика) 

International law herald:Actual 

problems of the present (theory 

and practice) 

Університет державної 

фіскальної служби України 

юридичні 

 (2015) 

 

4 Наукове сходження:  

Медичні науки 

ScienceRise: Medical Science 

Харківська медична академія 

післядипломної освіти,  

ПП «Технологічний центр» 

медичні 

(2015) 

 

5 Наукове сходження: 

Педагогічна освіта 

ScienceRise: Pedagogical 

Education 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», ПП 

«Технологічний центр»  

педагогічні 

 (2015) 

 

6 Наукове сходження: 

Фармацевтичні науки 

ScienceRise: Pharmaceutical 

Science 

Національний 

фармацевтичний університет, 

ПП «Технологічний центр» 

фармацевтичні 

(2016) 

 

7 Патологія, реабілітація, 

адаптація 

Pathologi, Rehabilitation, 

Adaptation 

Інститут фізіології ім.  

О. О. Богомольця НАН 

України, Закрите акціонерне 

товариство лікувально-

оздоровчих закладів 

«Трускавецькурорт» 

медичні 

(2014) 

 

8 Спортивна медицина і фізична 

реабілітація 

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України 

фізичне 

виховання  

та спорт 

 (2014) 

 

 

Директор департаменту атестації  

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                                         А. Г. Шевцов 
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Додаток 4 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

13.03.2017 № 374 

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 Національного 

авіаційного університету 

Вестник Национального 

авиационного 

университета 

Proceedings of the 

National  Aviation 

University 

Національний авіаційний університет біологічні 

технічні 

2 Волинський благовісний Волинська Православна 

Богословська академія Української 

Православної Церкви Київського 

патріархату 

філософські 

3 Дерматовенерология. 

Косметология. 

Сексопатология 

ГО «Асоціація дерматологів, 

венерологів та косметологів 

Дніпропетровщини» 

медичні 

4 Геометричне 

моделювання та 

інформаційні технології 

Миколаївський національний 

університет імені  

В. О. Сухомлинського 

технічні 

5 Збірник наукових праць 

Національного гірничого 

університету 

ДВНЗ «Національний гірничий 

університет» 

геологічні 

6 Міжнародний науковий 

форум: соціологія, 

психологія, педагогіка, 

менеджмент 

Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова 

психологічні 

7 Освіта регіону ВНЗ «Відкритий міжнародний універ-

ситет розвитку людини «Україна» 

політичні 

8 Стандартизація, 

сертифікація, якість 

Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України, ДП «Український 

науково-дослідний і навчальний 

центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості» 

технічні 

9 Стратегія розвитку 

України 

Національний  авіаційний 

університет, ТОВ «Науково-

видавничий центр «Стратегія» 

економічні 

10 Тваринництво України Міністерство аграрної політики 

України, УААН, ПП «Видавниче 

представництво «Паралель», 

Національне об’єднання по 

племінній справі у тваринництві 

«Укрплемоб’єднання» 

технічні 

 

 

Директор департаменту атестації  

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                                            А. Г. Шевцов 
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Додаток 10 

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

13.03.2017 № 374 

 

 

Список 

постанов президії Вищої атестаційної комісії України, 

що втрачають чинність 

 

І. Про включення періодичних друкованих видань до Переліку наукових фахових видань 

України 

 

від 27 травня 2009 року № 1-05/2 

від 8 липня 2009 року № 1-05/3 

від 14 жовтня 2009 року № 1-05/4 

від 18 листопада 2009 року № 1-05/5 

від 16 грудня 2009 року № 1-05/6 

від 10 лютого 2010 року № 1-05/1 

від 10 березня 2010 року № 1-05/2 

від 14 квітня 2010 року № 1-05/3 

від 26 травня 2010 року № 1-05/4 

від 1 липня 2010 року № 1-05/5 

 

від 6 жовтня 2010 року № 1-05/6 і № 3-05/6 

від 10 листопада 2010 року 

№ 1-05/7 і № 2-05/7 

від 22 грудня 2010 року № 1-05/8 

від 26 січня 2011 року № 1-05/1 

від 23 лютого 2011 року № 1-05/2 

від 30 березня 2011 року № 1-05/3 

від 22 квітня 2011 року № 1-05/4 

від 31 травня 2011 року № 1-05/5 

 

ІІ. Про включення періодичних електронних видань до Переліку наукових фахових 

видань України 

 

від 8 червня 2005 року № 3-05/5 

від 30 червня 2005 року № 2-05/6 

від 19 січня 2006 року № 3-05/1 

від 9 червня.2006 року № 2-05/3 

від 4 липня 2006 року № 3-05/7 

від 18 січня 2007 року № 3-05/1 

від 15 лютого 2007 року № 2-05/2 

від 12 квітня 2007 року № 1-05/4 

від 14 червня 2007 року № 2-05/6 

від 20 вересня 2007 року № 3-05/7 

від 13 лютого 2008 року № 2-05/2 

від 2 липня 2008 року № 2-05/6 

від 27 травня 2009 року № 2-05/2 

від 8 липня 2009 року № 2-05/3 

від 14 жовтня 2009 року № 2-05/4 

від 18 листопада 2009 року № 2-05/5 

від 16 грудня 2009 року № 2-05/6 

від 10 лютого 2010 року № 2-05/1 

від 10 березня 2010 року № 2-05/2 

від 14 квітня 2010 року № 2-05/3 

від 26 травня 2010 року № 2-05/4 

від 1 липня 2010 року № 2-05/5 

від 6 жовтня 2010 року № 2-05/6 

від 22 грудня 2010 року № 2-05/8 

від 26 січня 2011 011 року № 2-05/1 

від 23 лютого 2011 року № 2-05/2 

від 30 березня 2011 року № 2-05/3 

від 22 квітня 2011 року № 2-05/4 

від 31 травня 2011 року № 2-05/5 

 

 

 

 

Директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                                                             А. Г. Шевцов 

 


