Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки України
10.05.2017 № 693
Список
друкованих (електронних) періодичних видань,
що включаються до Переліку наукових фахових видань України
І. Друковані періодичні видання
№
з/п
1

Назва друкованого
періодичного видання
Δόξα/Докса. Збірник наукових
праць з філософії та філології

2

Автошляховик України
Автодорожник Украины

3

Актуальні проблеми
правознавства

4

Вища освіта України
Высшее образование Украины
Higher education of Ukraine
(з додатками)

5

Відбір і обробка інформації
Information Extraction and
Processing

6

Вісник Львівського
торговельно-економічного
університету. Юридичні
науки
Вісник Львівського
університету. Серія
книгознавство,
бібліотекознавство та
інформаційні технології
Вісник Національного
авіаційного університету
Вестник Национального
авиационного университета
Proceedings of the National
Aviation University
Габітус
Habitus

7

8

9

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова, Одеська
гуманітарна традиція
ДП «Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний
інститут», ДП «Державний дорожній
науково-дослідний інститут імені
М. П. Шульгіна, Національний
транспортний університет
Тернопільський національний
економічний університет

філософські

Міністерство освіти і науки України,
Національна академія педагогічних
наук України, Інститут вищої освіти
НАПН України, Державне
інформаційно-виробниче
підприємство видавництво
«Педагогічна преса»
Національна академія наук України,
Фізико-механічний інститут ім.
Г. В. Карпенка НАН України

філософські

Львівський торговельно-економічний
університет

юридичні

Львівський національний університет
імені Івана Франка

історичні

Національний авіаційний університет

технічні

Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний
інститут економіки та інновацій»

технічні

юридичні

технічні

соціологічні

1

10

Гірничі, будівельні, дорожні
та меліоративні машини

Київський національний університет
будівництва і архітектури

технічні

11

Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова

фізикоматематичні

12

Дослідження в математиці і
механіці
Researches of Mathematics and
Mechanics
Етнос і культура

13

14

15

16

17

18

ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника»

історичні

Зв’язок

Державний університет
телекомунікацій

технічні

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»
Міжнародний науковий
журнал «Інтернаука».
Серія: «Економічні науки»
Международный научный
журнал «Интернаука». Серия:
«Экономические науки»
International Scientific Journal
«Internauka».
Series: «Economical sciences»
Міжнародний науковий
журнал «Інтернаука».
Серія: «Юридичні науки»
Международный научный
журнал «Интернаука».
Серия: «Юридические науки»
International Scientific Journal
«Internauka».
Series: «Juridical sciences»
Науковий вісник будівництва

Харківський національний
університет міського господарства
імені О. М. Бекетова

архітектура

ТОВ «Фінансова Рада України»,
Київський кооперативний інститут
бізнесу і права, Приватна установа
«Науково-дослідний інститут
публічного права», ГО «Міжнародна
академія освіти і науки»

економічні

ТОВ «Фінансова Рада України»,
Київський кооперативний інститут
бізнесу і права, Приватна установа
«Науково-дослідний інститут
публічного права», ГО «Міжнародна
академія освіти і науки»

юридичні

Харківський національний технічний
університет будівництва та
архітектури, Харківське обласне
територіальне відділення Академії
будівництва України
Ізмаїльський державний
гуманітарний університет

архітектура

Науковий вісник
Ізмаїльського державного
гуманітарного університету
Scientific Bulletin of Izmail
State University of Humanities

історичні
педагогічні

2

Науковий часопис НПУ імені
М. П. Драгоманова. Серія 2.
Комп’ютерно-орієнтовані
системи навчання
Наукові записки. Серія:
Історичні науки

Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова

21

Нова парадигма

Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова

філософські
соціологічні

22

Освіта осіб з особливими
потребами: шляхи розбудови.
– Науково-методичний
збірник. – Київ
Питання літературознавства

Інститут спеціальної педагогіки
НАПН України

психологічні

Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича

філологічні

Проблеми всесвітньої історії
Проблемы всемирной истории
Problems of World History
Проблеми семантики слова,
речення та тексту

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН
України»

26

Психологічне консультування
і психотерапія
Психологическое
консультирование и
психотерапия
Psychological counseling and
psychotherapy

Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна

психологічні

27

Психологічні науки: проблеми
і здобутки

психологічні

28

Психологія і суспільство

ПВНЗ «Київський міжнародний
університет», Інститут соціальної та
політичної психології НАПН України
Тернопільський національний
економічний університет

29

Публічне урядування
Public management

державне
управління

30

Релігія та Соціум

ГО «Всеукраїнська асамблея докторів
наук з державного управління»,
ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
Академія управління персоналом»
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича

31

Світлотехніка та
електроенергетика

32

Соціум. Документ.
Комунікація

19

20

23

24

25

Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка

Київський національний
лінгвістичний університет

Харківський національний
університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

педагогічні

історичні

історичні
філологічні

психологічні

соціологічні
технічні
історичні

3

33

Стандартизація, сертифікація,
якість

34

Стратегія розвитку України

35

Техніка і технології АПК

36

Техніко-технологічні аспекти
розвитку та випробування
нової техніки і технологій
для сільського
господарства України

37

Український журнал із
машинобудування і
матеріалознавства
Ukrainian Journal of
Mechanical Engineering and
Materials Science

Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України, ДП «Український
науково-дослідний і навчальний
центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості»
Національний авіаційний
університет, ТОВ «Наукововидавничий центр «Стратегія»
ДНУ «Український науководослідний інститут прогнозування та
випробування техніки і технологій
для сільсько-господарського
виробництва імені Леоніда
Погорілого», ДП «Український
державний центр по випробуванню
та прогнозуванню техніки і
технологій для сільськогосподарського виробництва», МГО
«Український міжнародний Інститут
Агропромислового Інжинірингу»
ДНУ «Український науководослідний інститут прогнозування та
випробування техніки і технологій
для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда
Погорілого»
Національний університет «Львівська
політехніка»

технічні

економічні
технічні
сільськогосподарські
(агрономія)

технічні
сільськогосподарські
(агрономія)
технічні

ІІ. Електронні періодичні видання
№
з/п
1

Назва електронного
періодичного видання
Адаптивне управління: теорія
і практика. Серія «Економіка»

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

Українська інженерно-педагогічна
академія

економічні

2

Адаптивне управління: теорія Українська інженерно-педагогічна
і практика. Серія «Педагогіка» академія

педагогічні

3

Ефективне кролівництво і
звірівництво

Інститут розведення і генетики
тварин імені М. В. Зубця НААН,
Відділення зоотехнії НААН,
Черкаська дослідна станція
біоресурсів НААН

4

Місто: історія, культура,
суспільство

Інститут історії України НАН
України, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

сільськогосподарські

історичні

4

5

Обрії друкарства

6

Приазовський економічний
вісник

Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Класичний приватний університет

соціальні
комунікації
економічні

А. Г. Шевцов

5

Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки України
10.05.2017 № 693
Список
друкованих (електронних) періодичних видань,
стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України
І. Друковані періодичні видання
№
з/п

1

Академічний огляд

ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»

Галузі науки
та рік
включення до
Переліку
фахових
видань
економічні
(2014)

2

Вісник Університету імені
Альфреда Нобеля.
Серія «Педагогіка і
психологія»
Європейський вектор
економічного розвитку

ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»

педагогічні
(2014)

ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»

економічні
(2013)

Збірник наукових праць
Військового інституту
телекомунікацій та
інформатизації
Формування ринкових
відносин в Україні
Формирование рыночных
отношений в Украине
Market relationship
development in Ukraine

Військовий інститут
телекомунікацій та інформатизації

технічні
(2015)

Державний НДІ інформатизації та
моделювання економіки

економічні
(2014)

3

4

5

Назва друкованого
періодичного видання

Засновник (співзасновники)

ІІ. Електронні періодичні видання
№
з/п

1

Назва електронного
періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Збірник наукових праць
Університету державної
фіскальної служби України

Університет державної фіскальної
служби України

Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування

Галузі науки
та рік
включення
до Переліку
фахових
видань
економічні
(2015)

А. Г. Шевцов
6

Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
10.05.2017 № 693
Список
друкованих періодичних видань,
у включенні яких до Переліку наукових фахових видань України відмовлено
№
з/п
1

Назва друкованого
періодичного видання
Автошляховик України
Автодорожник Украины

2

Гуманітарний журнал

3

Екологічні проблеми
Environmental Problems

4

Журнал дерматовенерології та
косметології ім.
М. О. Торсуєва
Jornal of dermatovenerology and
kosmetology n.
N. A. Torsuev
Журнал дерматовенерологии и
косметологии им.
Н. А. Торсуева
Історія становлення та
перспективи розвитку духовної
музики в контексті
національної культури України
Міжнародний науковий форум:
соціологія, психологія,
педагогіка, менеджмент
Моделювання та
інформатизація соціальноекономічного розвитку України
Науковий часопис НПУ імені
М. П. Драгоманова.
Серія: Економіка і право

5

6

7

8

Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування

Засновник (співзасновники)

Галузі науки

ДП «Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний
інститут», ДП «Державний дорожній
НДІ імені М. П. Шульгіна»,
Національний транспортний
університет
ДВНЗ «Національний гірничий
університет»
Національний університет «Львівська
політехніка», Одеський державний
екологічний університет,
Кременчуцький національний
університет імені Михайла
Остроградського, Івано-Франківський
національний університет нафти і газу,
Вінницький національний технічний
університет, Київський національний
університет будівництва і архітектури
Донецький національний медичний
університет ім. М. Горького
МОЗ України

економічні

Рівненський державний гуманітарний
університет

мистецтвознавство

Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова

соціологічні

Державний НДІ інформатизації та
моделювання економіки

економічні

Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова

юридичні

історичні
біологічні

медичні

А. Г. Шевцов
7

