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Додаток 8 

до наказу Міністерства  

освіти і науки України 

07.10.2016 № 1222 

 

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.  Аграрна економіка Львівський національний аграрний 

університет 

економічні 

2.  Агропромислове виробництво 

Полісся 

Інститут сільського господарства 

Полісся НААН України 

сільсько-

господарські 

3.  Актуальні питання суспільних 

наук та історії медицини 

ВДНЗ «Буковинський державний 

медичний університет», Сучавський 

університет ім. Штефана чел Маре 

філологічні 

4.  Актуальні проблеми політики Національний університет «Одеська 

юридична академія», Південно-

український центр гендерних 

проблем 

юридичні 

5.  Будівельне виробництво 

Строительное производство 

ДП «Науково-дослідний інститут 

будівельного виробництва», 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

економічні 

6.  Військова медицина України Українська військово-медична 

академія 

медичні 

фармацевтичні 

7.  Вісник Академії праці, 

соціальних відносин і туризму 

Академія праці, соціальних відносин 

і туризму 

економічні 

8.  Вісник Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

(Вісник КНТЕУ) 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет  

філософські 

9.  Вісник Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка. Серія 

фізико-математичні науки 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

фізико-

математичні 

технічні 

10.  Вісник Харківського 

національного університету 

імені В.Н. Каразіна серія 

«Іноземна філологія. 

Методика викладання 

іноземних мов» 

Харківський національний 

університет імені В.Н.Каразіна  

 

філологічні 

11.  Вчені записки ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

економічні 

12.  Геологічний журнал 

Геологический журнал 

Geological journal 

Національна академія наук України, 

Інститут геологічних наук НАН 

України  

геологічні 
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13.  Гуманітарний вісник ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди»: Науково-

теоретичний збірник. 

Педагогіка. Психологія. 

Філософія. 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» 

філософські  

педагогічні  

 

14.  Економіка і право  охорони 

здоров’я 

Экономика и право 

здравоохранения 

Economy and legislation of 

health care 

ДУ «Український інститут 

стратегічних досліджень МОЗ 

України», ВДНЗ України 

«Українська медична стоматологічна 

академія», ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» 

медичні 

15.  Економіка та підприємництво ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»  

економічні 

16.  Економічний дискурс 

The economic discourse  

ГО «Науковий клуб «СОФУС», 

Львівський торговельно-економічний 

університет, Подільський державний 

аграрно-технічний університет 

економічні 

17.  Журнал обчислювальної та 

прикладної математики 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, МП «ТВ і 

МС» 

фізико-

математичні 

технічні 

18.  Збірник наукових праць 

Національної академії 

державного управління при 

Президентові України 

Національна академія державного 

управління при Президентові 

України 

державне 

управління 

19.  Збірник наукових праць 

Рівненського державного 

гуманітарного університету 

«Психологія: реальність і 

перспектива» 

Рівненський державний гуманітарний 

університет  

психологічні 

20.  Здоров’я суспільства Міжнародна громадська організація 

«Міжнародна асоціація «Здоров’я 

суспільства», Національна медична 

академія післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика, Киргизька державна 

медична академія імені І.К. 

Ахунбаєва 

медичні 

21.  Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право 

Київський національний  

торговельно-економічний  

університет 

юридичні 

22.  Інститут бухгалтерського 

обліку, контроль та аналіз в 

умовах глобалізації 

The institute of accounting, 

control and analysis in the 

globalization circumstances 

ГО «Науковий клуб «СОФУС», 

Тернопільський національний 

економічний університет, 

Подільський державний аграрно-

технічний університет 

економічні 

23.  Історико-політичні проблеми 

сучасного світу 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича  

політичні 

історичні 
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24.  Корми і кормовиробництво Інститут кормів та сільського 

господарства  Поділлі НААН 

сільсько-

господарські 

25.  Луб’яні та технічні культури Дослідницька станція луб'яних 

культур Інституту сільського 

господарства Північного Сходу 

НААН 

сільсько-

господарські 

26.  Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія 

«Філософія» 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка  

філософські 

27.  Матеріали та дослідження з 

археології Прикарпаття і 

Волині 

Інститут українознавства                           

ім. І. Крип'якевича НАН України 

історичні 

28.  Менеджмент  Київський національний університет 

технології та дизайну 

економічні 

29.  Міжнародний журнал 

«Реабілітація та паліативна 

медицина» 

Международный журнал 

«Реабилитация и 

паллиативная медицина» 

International Journal 

«Rehabilitation and Palliative 

Medicine» 

Всеукраїнська громадська організація 

«Українська ліга сприяння розвитку 

паліативної та хоспісної допомоги», 

Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. 

Шупика, ТОВ «Група компаній Мед 

Експерт» 

медичні 

30.  Моделювання та інформаційні 

системи в економіці 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

економічні 

31.  Науковий вісник 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету. 

Серія: Педагогіка 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

педагогічні 

32.  Науковий вісник 

Ужгородського університету. 

Серія «Математика і 

інформатика» 

Ужгородський національний 

університет  

фізико-

математичні 

(математика) 

33.  Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія: 

Географічні наки 

Kherson State University 

Herald. Series: Geographical 

Sciences 

Херсонський державний університет географічні 

34.  Науковий вісник 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича. Серія: 

германська філологія 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича  

філологічні 

(мовознавство) 
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35.  Науковий часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. Серія 10. 

Проблеми граматики і 

лексикології української мови 

Національний педагогічний 

університет імені М.П.Драгоманова  

 

філологічні 

(мовознавство) 

36.  Науковий часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. Серія 15. 

Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт) 

Національний педагогічний 

університет імені М.П.Драгоманова  

 

педагогічні 

37.  Наукові записки  НАУКМА 

(фізико-математичні науки) 

Національний університет «Києво-

Могилянська академія» 

фізико-

математичні 

(інформатика, 

кібернетика) 

38.  Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного 

університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія: 

педагогіка і психологія 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла 

Коцюбинського  

педагогічні 

39.  Наукові записки. Серія: 

Психолого-педагогічні науки 

(Ніжинський державний 

університет імені Миколи 

Гоголя) 

Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя 

педагогічні 

40.  Наукові праці НДФІ Державна навчально-наукова 

установа «Академія фінансового 

управління» 

економічні 

41.  Наукові студії із соціальної та 

політичної психології 

Інститут соціальної та політичної 

психології НАПН України 

психологічні 

42.  Ніжинська старовина Центр пам’яткознавства НАН 

України і Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури, 

Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя, Ніжинський 

краєзнавчий музей ім. Спаського І.Г. 

Ніжинської міської ради 

Чернігівської області 

історичні 

43.  Новини стоматології Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького 

МОЗ України, Спільне українсько-

польське підприємство у формі ТОВ 

«Галдент» /ЛТД/ 

медичні 

44.  Перинатологія та педіатрія 

Перинатология и педиатрия 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМН України», 

громадянка України – Бахтіярова 

Д.О. 

медичні 

45.  Питання стародавньої та 

середньовічної історії, 

археології й етнології 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича  

історичні 

46.  Проблеми вивчення історії 

Української революції 1917-

1921 років 

Інститут історії України НАН 

України 

історичні 
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47.  Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія 

«Філологія» 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка  

філологічні 

48.  Проблеми гуманітарних наук: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка. Серія 

«Філософія» 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка  

філософські 

49.  Проблеми зооінженерії та 

ветеринарної медицини. 

Частини 1. 

Сільськогосподарські науки;  

Частина 2. Ветеринарні науки. 

Харківська державна зооветеринарна 

академія 

сільсько-

господарські 

50.  Проблеми кріобіології  і 

кріомедицини 

Проблемы криобиологии и 

криомедицины 

Problems of Cryobiology and 

Cryomedicine 

Національна академія наук України, 

Інститут проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

біологічні 

медичні 

51.  Проблеми політичної 

психології  

Інститут соціальної та політичної 

психології НАПН України, Асоціації 

політичних психологів України 

психологічні 

52.  Проблеми травматології та 

остеосинтезу 

Всеукраїнська громадська організація 

«Українська асоціація травматології 

та остеосинтезу», ДУ «Інститут 

травматології та ортопедії НАМН 

України» 

медичні 

53.  Ренесансні студії Класичний приватний університет, 

Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка 

НАН України 

філологічні 

(літературо-

знавство) 

54.  Рідне слово в 

етнокультурному вимірі 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка  

філологічні 

55.  Свинарство. Міжвідомчий 

тематичний науковий збірник 

Інститут свинарства і 

агропромислового виробництва 

НААН 

 

сільсько-

господарські 

56.  Сучасна педіатрія 

Современная педиатрия 

Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. 

Шупика, ДУ «Український інститут 

стратегічних досліджень МОЗ 

України», громадянка України – 

Бахтіярова Д.О. 

медичні 

57.  Теоретичні й прикладні 

проблеми сучасної філології 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

філологічні 

(літературознавс

тво) 

58.  Теорія і практика 

інтелектуальної власності 

Науково-дослідний інститут 

інтелектуальної власності 

юридичні 
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59.  Торгівля і ринок України. 

Торговля и рынок Украины 

Донецький національний університет 

економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського  

економічні 

60.  Українознавчий альманах Київський національний  університет 

імені Тараса Шевченка 

історичні 

філософські 

61.  Український журнал 

прикладної економіки 

Ukrainian Journal of Applied 

Economics 

Тернопільський національний 

економічний університет 

економічні 

62.  Фінанси України 

Финансы Украины 

Finances of Ukraine 

Державна навчально-наукова 

установа «Академія фінансового 

управління» 

економічні 

 

 

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 

педагогічні 

2.  Інфраструктура ринку Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та 

інновацій 

економічні 

3.  Когниция, коммуникация, 

дискурс 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

філологічні 

(мовознавство) 

 

 

Директор департаменту  

атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування                   А. Г. Шевцов 

 

 


