
Нові видання НАН України та її установ у Переліку наукових фахових 

видань України (зміни від 29.06.2021) 

Міністерство освіти і науки України в черговий раз оприлюднило оновлений 

Перелік наукових фахових видань України (відповідно до наказу МОН України 

від 29.06.2021№ 735), 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) 
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або  

галузь знань 
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включен-

ня 

(внесення 

змін), 

категорія 

1.  Сходознавство 

Видання перенесено з категорії 

«Б» (наказ від 29.06.21 №735) 

Інститут сходознавства 

ім. А.Ю. Кримського 

НАН України 

історичні 

 

спеціальності – 

032 

29.06.2021 

«А» 
 

(з 02.07.2020 

«Б») 

 

 

 

ІІ. Категорія «Б» 

№  

 

Назва видання 

 

 

Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь науки, 

код (шифр) 

спеціальності 

або 

галузь знань 

Дата 

включен-

ня 

(внесення 

змін), 

категорія 

1.  Геохімія техногенезу 

Геохимия техногенеза 

Geochemistry of Technogenesis 

 

Нацiональна академiя 

наукУкраїни,  

ДУ «Інститут геохімії 

навколишнього 

середовища 

Національної академії 

наук України» 

геологічні 

технічні  

 

спеціальності – 

101, 103, 132, 

183 

 

29.06.2021 

«Б» 

2.  Культура слова Національна академія 

наук України, Інститут 

української мови  

НАН України 

філологічні 

 

спеціальності - 

035 

29.06.2021 

«Б» 

3.  Науковий щорічник «Історія 

релігій в Україні» 

Львівський музей 

історії релігії, 

Інститут української 

археографії та 

джерелознавства ім. 

М.С. Грушевського 

НАН України, Інститут 

філософії 

ім. Г.С. Сковороди 

НАН України 

історичні 

 

спеціальності – 

032 

29.06.2021 

«Б» 
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Назва видання 

 

 

Засновник 

(співзасновники) 
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або 

галузь знань 

Дата 

включен-

ня 

(внесення 

змін), 

категорія 

4.  Наукові записки Малої академії 

наук України 

Научные записки Малой 

академии наук Украины 

Scientific Notes of Junior 

Academy of Sciences of Ukraine 

Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

 

технічні 

 

спеціальності – 

126 

29.06.2021 

«Б» 

5.  Новітня доба Інститут 

українознавства 

ім. І. Крип’якевича  

НАН України 

історичні 

 

спеціальності – 

032 

29.06.2021 

«Б» 

6.  Праці Наукового товариства ім. 

Шевченка 

(хімічні науки) 

Наукове товариство 

ім. Шевченка, Західний 

науковий центр НАН 

України і МОН України 

хімічні 

 

спеціальності 

–102 

29.06.2021 

«Б» 

 


