
ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
засідання Наукової ради 

Міністерства освіти і науки України щодо затвердження результатів експертизи 
анотованих звітів за закінченими у 2016 році дослідженнями і розробками та 
звітів за етапом 2016 року, виконання яких здійснювалось за рахунок коштів

державного бюджету
26.04.2017року

1. Взяти до відома виступ Стріхи М. В.
2. Схвалити результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 

2016 році дослідженнями і розробками (додаток 1) та звітів за етапом 2016 року 
(додаток 2), здійсненої на засіданнях секцій за фаховими напрямами Наукової 
ради МОН (далі -  секції) з урахуванням переданих з секції на секцію 
анотованих звітів та звітів за етапом 2016 року (додаток 3).

3. Рекомендувати МОН врахувати рішення секцій щодо деяких 
анотованих звітів за закінченими у 2016 році дослідженнями і розробками та 
звітів за етапом 2016 року, які отримали оцінки низького рівня 
(додаток 4), однак секції вважають їх виконаними.

4. Відповідно до рішень секцій вивести зі складу секцій експертів згідно з 
додатком 5.

5. Схвалити результати розгляду секціями доопрацьованих матеріалів та 
додатково отриманих протягом 2016 року наукових та науково-технічних 
результатів за дослідженнями і розробками, термін виконання яких закінчився у 
2015 році і завдання яких експертизою, проведеною у 2016 році, було визнано 
як «не виконано» або «виконано частково» (додаток 6).

6. Схвалити перелік українських наукових видань, які будуть визнані за 
кожною секцією базовими (додаток 7).

7. Рекомендувати департаменту науково-технічного розвитку 
(Чеберкус Д. В.):

1) врахувати рішення Наукової ради МОН щодо результатів експертизи 
анотованих звітів за закінченими у 2016 році дослідженнями і розробками та 
звітів за етапом 2016 року при підготовці відповідного наказу Міністерства;

2) врахувати рішення Наукової ради МОН щодо завершених у 2015 році 
робіт та доопрацьованих потягом 2016 року;

3) врахувати пропозиції голів щодо виведення зазначених у додатку 5 
експертів зі складу секцій;

4) врахувати у подальшій роботі рішення Наукової ради МОН щодо робіт, 
які за результатами експертизи отримали оцінки низького рівня, а саме 
заборонити керівникам та відповідальним виконавцям робіт брати участь у 
конкурсному відборі поточного року та протягом чотирьох наступних років, 
якщо доопрацьовані роботи, які після повторного розгляду за рішенням секцій 
були визнані, як «не виконані»;

5) затвердити пропозиції голів секцій щодо переліку українських 
наукових видань, які будуть визнані за кожною секцією базовими;

6) попередити керівників вищих навчальних закладів та наукових установ 
(додаток 3) щодо необхідності належного оформлення анотованих звітів за 
закінченими у 2016 році дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2016



року та врахувати виправлення і зауваження експертів під час оформлення 
зазначених документів у наступних періодах.

8. Рекомендувати МОН зобов’язати керівників вищих навчальних 
закладів та наукових установ:

1) розглянути та проаналізувати результати експертизи анотованих звітів 
на засіданнях вченої (наукової, науково-технічної) ради з метою врахування в 
подальшому недоліків щодо виконання досліджень і розробок;

2) забезпечити доопрацювання досліджень і розробок, які за результатами 
експертизи отримали оцінку «незадовільно», за власні кошти колективу 
виконавців та розглянути доопрацьовані наукові результати на засіданнях 
вченої (наукової, науково-технічної) ради;

3) подати до 25 грудня поточного року департаменту науково-технічного 
розвитку Міністерства (Чеберкус Д. В.) матеріали доопрацьованих в повному 
обсязі досліджень і розробок, ухвалені рішенням засідання вченої (наукової, 
науково-технічної) ради з метою аналізу та прийняття остаточного рішення 
щодо їх кінцевих результатів;

4) довести до відома виконавців досліджень і розробок рішення наукової 
ради МОН щодо заборони керівникам та відповідальним виконавцям робіт, які 
за результатами експертизи отримали оцінки низького рівня, брати участь у 
конкурсному відборі поточного року та протягом чотирьох наступних років, 
якщо доопрацьовані роботи після повторного розгляду секціями були визнані, 
як «не виконані».

М. В. Стріха



Додаток 7 до протокольного рішення 
від 26 квітня 2017 року

Перелік українських наукових видань, які визнані за кожною секцією базовими

№
з/п

Назва видання Засновник

Секція № 2 «Інформатика та кібернетика»
1. Кібернетика і системний аналіз 

(Cybernetics and Systems Analysis)
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН 
України

2. Східно-Європейський журнал передових 
технологій (Eastem-European Journal of 
Eenterprise Technologies)

НВП ПП «Технологічний Центр» 
Українська державна академія залізничного 
транспорту

3. Системні дослідження та інформаційні 
технології (System research and information 
technologies)

Інститут прикладного системного аналізу 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут 
ім. Ігоря Сікорського» Національної академії 
наук України і Міністерства освіти і науки 
України

4. Радіоелектронні і комп'ютерні системи 
(Radioelectronic and computer systems)

Національний аерокосмічний університет ім. 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»

Секція № 5 «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації»
1. «Information and Telecommunication 

Sciences»
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», м. Київ

2. «Sensor electronics and microsystem 
technologies»

Одеський національний університет імені І.І. 
Мечникова, м. Одеса

3. Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка», серія 
«Радіоелектроніка та телекомунікації»

Національний університет «Львівська 
політехніка», м. Львів

4. «Microsystems, Electronics and Acoustics», Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», м. Київ

5. Радіотехніка Харківський Національний університет
радіоелектроніки,
м. Харків

Секція № 6«Наукові проблеми матеріалознавства»
Журнал фізики та інженерії поверхні Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна
Фізика і хімія твердого тіла Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника
Металознавство та обробка металів Фізико-технологічний інститут металів та 

сплавів НАН України.
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»

Східно-Європейський фізичний журнал Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна

Проблеми тертя та зношування Національний авіаційний університет
Секція № 10 «Механіка»

1. Вісник Київського національного Київський національний університет ім.



університету імені Тараса Шевченка. 
Серія: Фізико-математичні науки

Тараса Шевченка

2. Вісник Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут». Серія: 
машинобудування
(Journal of Mechanical Engineering the 
National Technical University of Ukraine 
«Kyiv Polytechnic Institute»)

Механіко-машинобудівний інститут 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут»

3. Журнал Вісник Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний 
інститут» серія: «Динаміка та міцність 
машин»

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

4. Науково-технічний збірник «Опір 
матеріалів і теорія споруд»

Київський національний університет 
будівництва і архітектури

5. Вісник Львівського університету. Серія 
механіко-математична.

Львівський національний університет імені 
І. Франка

Секція № 11 «Машинобудування»
1. Вісник Національного технічного 

університету України «Київський 
політехнічний інститут». Серія 
машинобудування 
http://joumal.mmi.kpi.ua/

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

2. «Праці Одеського політехнічного
університету»
http://pratsi.opu.ua/

Одеський національний політехнічний 
університет

3. Вісник Тернопільського національного 
технічного університету 
http://elartu.tntu.edu.ua 
/Ьапбіе/123456789/6

Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя

4. м о т їю ь
http://www.pan-ol.lublin.pl
/wydawnictwa/motrol.html

Міжуніверситетське міжнародне видання: 
Таврійський державний агротехнологічний 
ун-т, Миколаївський національний аграрний 
ун-т, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, Львівський 
національний аграрний ун-т, Подільський 
державний аграрно-технічний ун-т, 
Харківський національний ун-т будівництва 
та архітектури, Харківський національний 
технічний ун-т сільського господарства імені 
Петра Василенка, Вінницький національний 
аграрний ун-т, Польська академія наук 
(Люблін), Київський національний ун-т 
будівництва і архітектури

5. "Різання та інструменти у технологічних 
системах"
http://www.kpi.kharkiv.edu/ri

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Секція № 12 «Приладобудування»
1. Вісник Національного технічного 

університету України «Київський 
політехнічний інститут». Серія 
Приладобудування

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського».

2. Термоелектрика (Термозлектричество, 
Journal of Thermoelectricity)

Інститут термоелектрики НАН та МОН 
України

http://joumal.mmi.kpi.ua/
http://pratsi.opu.ua/
http://elartu.tntu.edu.ua
http://www.pan-ol.lublin.pl
http://www.kpi.kharkiv.edu/ri


3. Вимірювальна техніка та метрологія Національний технічний університет 
"Львівська політехніка"

4. Вісник Тернопільського національного 
технічного університету ім. І. Полюя

Тернопільський національний технічний 
університет ім. І. Полюя.

5. Наукові праці Вінницького національного 
технічного університету

Вінницький національний технічний 
університет

Секція № 14 «Технології будівництва, дизайн, архітектура»
1. «Науковий вісник будівництва» Засновник і видавець: Харківський 

національний університет будівництва та 
архітектури, Харківське обласне 
територіальне відділення Академії 
будівництва України

2. Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка»: серія «Теорія і 
практика будівництва»

Національний університет «Львівська 
політехніка»

3. Вісник Київського національного 
університету технологій та дизайну

Київський національний університет 
технологій та дизайну

4. «Будівельні матеріали, вироби та санітарна 
техніка»

Співзасновники:
Державне підприємство “Український 
науково-дослідний і проектно- 
конструкторський інститут будівельних 
матеріалів та виробів “НДІБМВ”;
Київський національний університет 
будівництва та архітектури; 
Науково-дослідний інститут в’яжучих 
речовин і матеріалів імені В.Д. Глуховського.

5. «Збірник наукових праць. Серія: галузеве 
машинобудування, будівництво»

Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка

Секція № 15 «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук»
1. Мікробіологічний журнал Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К 

Заболотного НАНУ
2. Альгологія Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАНУ
3. Мікробіологія і біотехнологія Одеський національний університет імені І.І. 

Мечникова
4. Український ботанічний журнал Інститут ботаніки імені М.Е.Холодного НАНУ
5. Biotechnologia Acta (до 2013 Біотехнологія) видавець Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна 

НАНУ
Секція № 17 «Економіка»

1. Економіка України Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України;
Міністерство фінансів України;
Національна академія наук України

2. Журнал «Фінанси України» Державна навчально-наукова установа 
«Академія фінансового управління»

3. Бізнес Інформ Харківський національний економічний 
університет;
Науково-дослідний центр індустріальних 
проблем розвитку НАН України

4. Вісник КНТЕУ Київський національний торговельно- 
економічний університет

5. Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Економіка

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка



Секція JN»18 «Право»
1. Вісник Національної академії правових наук 

України
Національна академія правових наук України; 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого

2. Право України Національна академія правових наук України; 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України; Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого; 
Конституційний Суд України; Верховний Суд 
України; Міністерство юстиції України; 
Спілка адвокатів України та ін.

3. Проблеми законності Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого

4. Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія «Право».

Ужгородський національний університет

5. Вісник Київського національного 
університету імені Шевченка: Юридичні 
науки

Київський національний університет імені 
Шевченка

Секція № 20 «Соціально-історичні науки»
1. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
Філософія

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка

2. Вісник Львівського університету. Серія:
філософсько-політологічні
студії

Львівський національний університет імені 
Івана Франка

3. Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна 
серія «Соціологічні дослідження сучасного 
суспільства: методологія, теорія, методи»

Харківський національний університет імені 
В.Н.Каразіна

4. Український історичний журнал Національна академія наук України, Інститут 
історії України НАН України,
Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

5. Українознавчий альманах Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка

Секція № 21 «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство»
1. «Слово і Час» Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 

України,
http://www.ilnan.gov.ua

2. «Мовознавство» Інститут мовознавства імені 0 .0 . Потебні 
НАН України та Український мовно- 
інформаційний фонд НАН України, 
http://www.movoznavstvo.org.ua

3. «Народознавчі зошити» Інститут народознавства НАН України, 
http://nz.ethnology.lviv.ua/pronz

4. «Від бароко до постмодернізму» Дніпропетровський національний університет 
імені Олеся Гончара, www.dnu.dp.ua

5. «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» Донецький національний університет імені 
Василя Стуса (м. Вінниця), 
http://www.linguisticstudies.org

Секція № 22 «Науки про Землю»
1. Вісник Київського національного Київський національний університет імені

http://www.ilnan.gov.ua
http://www.movoznavstvo.org.ua
http://nz.ethnology.lviv.ua/pronz
http://www.dnu.dp.ua
http://www.linguisticstudies.org


університету імені Тараса Шевченка. 
Геологія.

Тараса Шевченка

2. Науковий вісник Національного гірничого 
університету

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

3. Вісник Приазовського державного 
технічного університету, серія: «Економічні 
науки»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет»

4. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель ДП «Київський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою»; 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

5. Український географічний журнал Інститут географії НАН України, Українське 
географічне товариство

Секція № 23 «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркове господарство,
ветеринарії»

1. Вісник аграрної науки Національна академія аграрних наук України
2. Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і 

природокористування України
3. Вісник Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету
Дніпропетровський державний аграрний 
університет

4. Науковий вісник Національного 
лісотехнічного університету

Національний лісотехнічний університет 
України Міністерства освіти і науки України

5. Рибогосподарська наука України Інститут рибного господарства Національної 
академії аграрних наук України

Секція 24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології»
1. Науково-виробничий журнал «Харчова 

наука і технологія»
Одеська національна академія харчових 
технологій

2. Ukrainian Food Journal Національний університет харчових 
технологій

3. Збірник наукових праць «Прогресивна 
техніка та технології харчових виробництв 
ресторанного господарства і торгівлі»

Харківський державний університет 
харчування та торгівлі

4. Журнал «Наукові праці Національного 
університету харчових технологій»

Національний університет харчових 
технологій

5. Журнал «Biotechnologia Acta» Національна академія і 
Інститут біохімії ім. 0 . 
України

іаук України;
В. Палладіна НАН

Виконук/чий обов’язківголови 
Наукової ради МОН М. В. Стріха


