МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

28.12.2019

№ 1643

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо діяльності спеціалізованих
вчених рад від 16 грудня 2019 року
та внесення змін до наказів
Міністерства освіти і науки України
Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку
присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану
вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення
про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування
Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за
№ 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від
16 грудня 2019 року
НАКАЗУЮ:
5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку
наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 4.
Міністр

Ганна НОВОСАД

Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
28.12.2019 № 1643
Список
друкованих (електронних) періодичних видань,
що включаються до Переліку наукових фахових видань України
ІІ. Категорія «Б»
І. Друковані періодичні видання
№
з/п
1.

Назва друкованого
періодичного видання
Причорноморські економічні
студії
Black Sea Economic Studies

Засновник
(співзасновники)
Приватна установа
«Причорноморський
науково-дослідний
інститут економіки та
інновацій»

Галузь науки,
назва спеціальності або
галузь знань
економічні
спеціальності – 051, 071,
072, 073, 075, 076, 241, 242,
292

ІІ. Електронні періодичні видання
№
з/п
1.

Назва електронного
періодичного видання
Інфраструктура ринку
Market infrastructure

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

Засновник
(співзасновники)
Приватна установа
«Причорноморський
науково-дослідний
інститут економіки та
інновацій»

Галузь науки,
назва спеціальності або
галузь знань
економічні
спеціальності – 051, 071,
072, 073, 075, 076, 241, 242,
292
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