
Нові видання НАН України та її установ у Переліку наукових фахових 

видань України (зміни від 26.11.2020) 
 

Міністерство освіти і науки України в черговий раз оприлюднило 

оновлений Перелік наукових фахових видань України (відповідно до наказу МОН 

України від 26.11.2020), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних 

робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня 

доктора філософії. Нижче приведені зміни, що стосуються академічних видань. 
 

І. Категорія «А» 

 

№  

 

Назва видання 

 

 

Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь науки,  

код (шифр) 

спеціальності 

або  

галузь знань 

Дата 

включен-

ня 

(внесення 

змін), 

категорія 

1.  Космічна наука і технологія 

Spase science and technology 

Національна академія 

наук України 

технічні 

фізико-

математичні  

 

спеціальності – 

104, 105, 113, 

121, 122, 124, 

131, 132, 134, 

142, 151, 152, 

172 

 

біологічні  

спеціальності – 

091 

 

 

геологічні 

 

спеціальності – 

103 

 

юридичні 

 

спеціальності – 

293 

17.03.2020 

«А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.07.2020 

«А» 

 

 

 

24.09.2020

«А» 

 

 

 

26.11.2020 

«А» 

2.  Мікробіологічний журнал 

Микробиологический журнал 

Mikrobiologichny Zhurnal 

Видання перенесено з категорії 

«Б» (наказ від 29.11.20 №1471) 

Національна академія 

наук України, Інститут 

мікробіології і 

вірусології імені Д.К. 

Заболотного НАН 

України, Національний 

університет біоресурсів 

і природокористування 

України 

біологічні 

 

спеціальності – 

091 

26.11.2020 

«А» 

 

 
(з 07.05.2019 

в категорії 

«Б» 
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ІІ. Категорія «Б» 

№  

 

Назва видання 

 

 

Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь науки, 

код (шифр) 

спеціальності 

або 

галузь знань 

Дата 

включен-

ня 

(внесення 

змін), 

категорія 

1.  Відбір і обробка інформації 

Information Extraction and 

Processing 

Національна академія 

наук України, Фізико-

механічний інститут ім. 

Г.В.Карпенка  

НАН України 

технічні 

 

спеціальності – 

132 

 

технічні 

фізико-

математичні 

 

спеціальності – 

113, 122, 152 

02.07.2020 

«Б» 

 

 

 

26.11.2020 

«Б» 

2.  Китаєзнавчі дослідження Інститут сходознавства 

ім. А. Ю. Кримського 

Національної академії 

наук України, ГО 

«Українська асоціація 

китаєзнавців», ДВНЗ 

«Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана» 

економічні 

філологічні 

філософські 

політичні  

 

спеціальності – 

033, 035, 051, 

052, 071, 072, 

073, 075, 076, 

292 

26.11.2020 

«Б» 

3.  Мовознавство 

Movoznavstvo 

Національна академія 

наук України, Інститут 

мовознавства ім.  

О. О. Потебні НАН 

України, Український 

мовно-інформаційний 

фонд НАН України 

філологічні 

 

спеціальності – 

035 

26.11.2020 

«Б» 

4.  Народознавчі зошити Національна академія 

наук України, Інститут 

народознавства 

НАН України 

філологічні 

мистецтвознав

ство 

 

спеціальності – 

023, 035 

26.11.2020 

«Б» 

5.  Полімерний журнал Національна академія 

наук України, Інститут 

хімії 

високомолекулярних 

сполук (ІХВС) 

хімічні 

фізико-

математичні 

 

спеціальності – 

102, 104, 105 

26.11.2020 

«Б» 
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№  

 

Назва видання 

 

 

Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь науки, 

код (шифр) 

спеціальності 

або 

галузь знань 

Дата 

включен-

ня 

(внесення 

змін), 

категорія 

6.  Теплофізика та теплоенергетика 

Теплофизика и теплоэнергетика 

Thermophysics and thermal 

power engineering 

Національна академія 

наук України, Інститут 

технічної теплофізики 

НАН України  

технічні 

 

спеціальності – 

141, 144 

 

технічні 

 

 

спеціальності – 

152 

02.07.2020 

«Б» 

 

 

 

26.11.2020 

«Б» 

 

 

 

Перелік 

електронних наукових фахових видань України, 
 

І. Категорія «Б» 

№  

 

Назва видання 

 

 

Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь науки,  

код (шифр) 

спеціальності 

або  

галузь знань 

Дата 

включен-

ня 

(внесення 

змін), 

категорія 

1.  Старожитності Лукомор’я Миколаївська обласна 

організація 

Національної спілки 

краєзнавців України, 

Дочірнє підприємство 

«Науково-

дослідницький центр – 

«Лукомор’є»» 

«Державного 

підприємства «Науково-

дослідний центр» 

«Охоронна 

археологічна служба 

України» Інститут 

археології НАН 

України 

 

історичні 

 

спеціальності – 

032 

26.11.2020 

«Б» 

 


