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Додаток 2 
до наказу Міністерства  
освіти і науки України 
06.06.2022 № 530 

 
Список  

наукових періодичних видань, 
що включаються до Переліку наукових фахових видань України 
 
І. Категорія «А» 
 
1. Друковані наукові періодичні видання 

 
№ 
з/п 

Назва електронного 
періодичного видання 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь науки, 
назва спеціальності 

або галузь знань 
1. East European Journal of 

Psycholinguistics 
 

Волинський національний 
університет імені  
Лесі Українки 

психологічні 
 
спеціальності – 053 
 

2. 
 
 
 
 

Здоров’я, спорт, реабілітація 
Health, sport, rehabilitation  
Здоровье, спорт, реабилитация 
 

Харківський національний 
педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди 

медичні 
 
спеціальності – 227 

 
ІІ. Категорія «Б» 
 
1. Друковані наукові періодичні видання 

 
№ 
з/п 

Назва друкованого 
періодичного видання 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь науки,  
назва спеціальності 

або галузь знань 

1. Communications and 

Communicative Technologies 

Дніпровський національний 
університет імені  
Олеся Гончара 

соціальні комунікації 
 
спеціальності – 061 

2. Folia Philologica Київський національний 
університет імені  
Тараса Шевченка 

філологічні 
 
спеціальності – 035 

3. Innovation and Sustainability Вінницький національний 
технічний університет 

економічні 
 
спеціальності – 051, 
073, 075, 076 

4. Migration & Law  ВНЗ «Національна академія 
управління», ТОВ 
«Інститут сучасних освітніх 
технологій»  

юридичні 
 
спеціальності – 081, 
262, 293 

5. Арт-платформа 
Art-Platform 
 

Київська муніципальна 
академія естрадного та 
циркового мистецтв 

мистецтвознавство 
 
спеціальності – 023, 
025 

 



2 
 

 
Продовження додатка 2 

 
 

6. Вісник Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка 
серія: Філософія 

Київський національний 
університет імені  
Тараса Шевченка 

філософські 
 
спеціальності – 033 

7. Гігієна населених місць 
Hygiene of populated places 

ДУ «Інститут громадського 
здоров’я ім. О. М. Марзєєва 
Національної академії 
медичних наук України» 

біологічні 
 
спеціальності – 091 

8. Збірник наукових праць 
Державного науково-
дослідного інституту авіації 

Державний науково-
дослідний інститут авіації 

технічні 
 
спеціальності – 255 

9. Інновації та технології в сфері 
послуг і харчування 

Черкаський державний 
технологічний університет 

технічні 
економічні 
 
спеціальності – 181, 
241, 242 

10. Інфокомунікаційні технології та 
електронна інженерія  
Information and communication 
technologies, electronic 
engineering 

Національний університет 
«Львівська політехніка» 

технічні 
 
спеціальності – 126, 
151, 171, 172  

11. Науковий вісник Чернівецького 
університету. Серія: Географія 
 
 

Чернівецький національний 
університет імені  
Юрія Федьковича 

географічні 
 
спеціальності – 103, 
106 

12. Проблеми екстремальної та 
кризової психології 
Disaster and crisis psychology 
problems 

Національний університет 
цивільного захисту України 

психологічні 
 
спеціальності – 053 
 

13. Психологічне здоров’я 
 
 

ПАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія 
управління персоналом» 

медичні 
 
спеціальності – 225 

14. Українська поліцеїстика: теорія, 
законодавство, практика 
Ukrainian polyceistics: theory, 
legislation, practice 

Донецький державний 
університет внутрішніх 
справ МВС України 

юридичні 
 
спеціальності – 081, 
262 

15. Український мистецтвознавчий 
дискурс 
Ukrainian Art Discourse 

Національний авіаційний 
університет, ТОВ 
«Видавничий дім 
«Гельветика» 

мистецтвознавство 
 
спеціальності – 022, 
023 

16. Фізика та освітні технології 
 

Волинський національний 
університет імені  
Лесі Українки 

фізико-математичні 
 
спеціальності – 104, 
105 
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17. Фітотерапія. Часопис  Всеукраїнська громадська 
організація «Асоціація 
фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини 
України», Таврійський 
національний університет 
імені В.І.Вернадського, 
ТОВ «Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної і нетрадиційної 
медицини» 

медичні 
 
спеціальності – 227 

 
2. Електронні наукові періодичні видання 
 

№ 
з/п 

Назва електронного 
періодичного видання 

Засновник 
(співзасновники) 

 

Галузь науки,  
назва спеціальності 

або галузь знань 
1. Kyiv-Mohyla Law and Politics 

Journal 

Національний університет 
«Києво-Могилянська 
академія» 

юридичні 
 
спеціальності – 081, 
293 

2. Академічні візії Заклад вищої освіти 
«Львівський університет 
бізнесу та права» 

економічні 
 
спеціальності – 051 

3. Інновації в стоматології  
Innovation in stomatology 

ДУ «Інститут стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії 
НАМН України» 

медичні 
 
спеціальності – 221 

 
4. Наука і техніка сьогодні Громадська організація 

«Всеукраїнська асамблея 
докторів наук з державного 
управління», 
Громадська організація 
«Асоціація науковців 
України», Видавчнича 
група «Наукові перспективи 

юридичні 
 
спеціальності – 081 

5. Проблеми сучасних 
трансформацій.  
Серія: право, публічне 
управління та адміністрування 
Problems of modern 
transformations. Series: law, 
public management and 
administration 

ГО «Науково-освітній 
інноваційний центр 
суспільних трансформацій» 

державне управління 
юридичні 
 
спеціальності – 081, 
281  

6. Проблеми сучасних 
трансформацій. Серія: 
економіка та управління 
Problems of Modern 
Transformations. Series: 
Economics and Management 

ГО «Науково-освітній 
інноваційний центр 
суспільних трансформацій» 

економічні 
 
спеціальності – 051, 
071, 072, 073, 075, 
076, 241, 242 
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7. Цифрова економіка та 
економічна безпека 
Digital Economy and Economic 
Security 

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

економічні 
 
спеціальності – 051, 
071, 072, 073, 076, 
292 

 

                                                       ___________________________ 
 

 


