
Нові видання НАН України та її установ у Переліку наукових фахових 

видань України (зміни від 09.02.2021) 
 

Міністерство освіти і науки України в черговий раз оприлюднило 

оновлений Перелік наукових фахових видань України (відповідно до наказу МОН 

України від 09.02.2021 № 157), 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.  Питання атомної науки і техніки 

Вопросы атомной науки и 

техники 

Problems of Atomic Science and 

Technology 

Національний науковий 

центр «Харківський 

фізико-технічний 

інститут» 

фізико-

математичні 

 

спеціальності – 

104, 105 

 

технічні 

 

спеціальності – 

143 

24.09.2020

«А» 

 

 

 

 

09.02.2021

«А» 

 

 

 

ІІ. Категорія «Б» 

 

№  

 

Назва видання 

 

 

Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь науки, 

код (шифр) 

спеціальності 

або 

галузь знань 

Дата 

включен-

ня 

(внесення 

змін), 

категорія 

1.  Народознавчі зошити Національна академія 

наук України, Інститут 

народознавства 

НАН України 

філологічні 

мистецтвознав

ство 

 

спеціальності – 

023, 035 

 

історичні 

 

спеціальності – 

032 

26.11.2020 

«Б» 

 

 

 

 

 

09.02.2021 

«Б» 
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№  

 

Назва видання 

 

 

Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь науки, 

код (шифр) 

спеціальності 

або 

галузь знань 

Дата 

включен-

ня 

(внесення 

змін), 

категорія 

2.  Наука, технології, інновації 

Наука, технологии, инновации 

Science, technologies, innovations 

Державна наукова 

установа «Український 

інститут науково-

технічної експертизи та 

інформації»,  

Державна установа 

«Інститут досліджень 

науково-технічного 

потенціалу та історії 

науки ім. Г. М. Доброва 

НАН України», 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет» 

економічні 

 

спеціальності – 

051 

 

 

 

технічні 

 

спеціальності – 

124, 126 

02.07.2020 

«Б» 

 

 

 

 

 

09.02.2021 

«Б» 

3.  Проблеми всесвітньої історії 

Проблемы всемирной истории 

Problems of World History 

ДУ «Інститут 

всесвітньої історії НАН 

України» 

 

історичні 

 

спеціальності – 

032 

09.02.2021 

«Б» 

4.  Процеси лиття 

Процессы литья 

Casting Processes 

Національна академія 

наук України, Фізико-

технологічний інститут 

металів і сплавів  

НАН України  

технічні 

 

спеціальності – 

136 

09.02.2021 

«Б» 

5.  Ренесансні студії Класичний приватний 

університет, Інститут 

літератури ім.  

Т. Г. Шевченка  

НАН України 

філологічні 

 

спеціальності – 

035 

09.02.2021 

«Б» 

6.  Український антарктичний 

журнал 

Украинский антарктический 

журнал  

Ukrainian Antarctic Journal 

ДУ «Національний 

антарктичний науковий 

центр», Інститут 

геологічних наук НАН 

України, Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

Національний 

технічний університет 

України «Київський 

політехнічний інститут 

імені Ігоря 

Сікорського» 

біологічні 

 

спеціальності – 

091, 101 

 

геологічні 

 

спеціальності – 

103 

 

фізико-

математичні 

 

спеціальності – 

104 

02.07.2020 

«Б» 

 

 

 

24.09.2020 

«Б» 

 

 

 

09.02.2021 

«Б» 

 


