
ДОВІДКА 
про  фахові періодичні видання з підготовки здобувачів вищої освіти  

спеціальність 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» 
Освітні програми: «Готельно-ресторанна справа» 

 
1) НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ

Назва видання Дані про видання Тематика 
URL-адреса Архіву 

номерів у PDF-

форматі 

Ресторанний і 
готельний 

консалтинг. 

Інновації 

 

Засновник(и): 
Київський 

національний 

університет культури і 

мистецтв 

Науки: 

технічні 

Спеціальності: 

181 «Харчові 
технології»,  

241 «Готельно-
ресторанна справа» 

Вид видання: журнал  

Періодичність: 2/р 

Науковий журнал 
«Ресторанний і готельний 

консалтинг. Інновації» є 

науковим рецензованим 

виданням відкритого 

доступу, що публікує 
статті з висвітлюванням 

основних напрямів 

розвитку ресторанної та 

готельної справи, а саме: 

харчові технологіі, 
стратегічний та 

інноваційний розвиток 

закладів готельно-

ресторанного бізнесу; 

актуальні питання 

кулінарології, 
еногастрономії, 

кулінарної етнології та 

сервісології; теоретичні та 

практичні аспекти 

впровадження харчових 
технологій 

функціонального 

призначення; питання 

екології харчування та 

надання готельно-
ресторанних послуг; 

економіка, маркетинг, 

менеджмент, 

конкурентоспроможність, 

сучасні інформаційні та 

комунікативні технології 
в готельно-ресторанній 

справі. 

Науковий журнал 

відображається в 

наступних базах даних: 
BASE, Crossref, DOAJ, Go

ogleАкадемія, OpenAIRE, 

Polska Bibliografia 

Naukowa 

(PBN), ResearchBib, ROA
D: довідник наукових 

ресурсів відкритого 

доступу, Scilit, Index 

 

 http://restaurant-

hotel.knukim.edu.ua/ 

http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/
http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/


Назва видання Дані про видання Тематика 

URL-адреса Архіву 

номерів у PDF-

форматі 

Copernicus Journals Master 
List, Journal 

Factor, Ulrich's Periodicals 

Directory, WORLDCAT, 

Національна бібліотека 

України імені 
В.І.Вернадського, 

Наукова періодика 

України (УРАН). 

Ukrainian Food 

Journal 

 

Засновник(и): 

Національний 

університет харчових 
технологій 

Науки: технічні 

Спеціальності: 

включений до 

переліку наукових 
фахових видань 

України (категорія 

«А») з технічних наук 

для 

спеціальностей 133, 

144, 162, 181 (Наказ 
МОН України № 358 

від 15.03.2019), 

Вид видання: журнал  

Періодичність: 4/р  

Ukrainian Food 

Journal публікує 

оригінальні наукові 

статті, оглядові статті та 

короткі повідомлення, 

оглядові статті, новини та 
огляди літератури з усіх 

аспектів харчової науки. 

Результати досліджень, 

представлені в журналі, 

повинні бути новими, 
мати чіткий зв'язок з 

харчовою наукою і 

представляти інтерес для 

міжнародного наукового 

співтовариства. 

 

http://ufj.ho.ua/indexU

A.html 

Товари і ринки 

 

Засновник(и): 
Київський 

національний 

торговельно-
економічний 

університет 

Науки: Постанова № 1-

05/1 від 10.02.2010 до 

10.02.2015 – з 

технічних наук 

Постанова № 1-05/4 від 

14.10.2009 до 

14.10.2014 – з 
економічних нау 

Спеціальності:  

241 «Готельно-
ресторанна справа» 

Вид видання: журнал  

Періодичність: 4/р  

Висвітлення питань теорії 

та практики 

товарознавства, нових 

технологій, 
готельно-ресторанного 

бізнесу, маркетингу, 

мерчандайзингу, 

логістики, якості та 

безпеки товарів (послуг), 

стандартизації, 
метрології, 

сертифікації та 

управління якістю, 

захисту прав споживачів 

 

 http://doi.org/10.3161

7/tr.knute 

 
 

 

 Харчова наука і 

технологія 

Засновник(и): 

Одеською 
національною 

академією харчових 

технологій 

Науки: технічні 

Спеціальності: 

Науково-виробниче 

видання «Харчова наука і 
технологія» включено до 

категорії "А" Переліку 

наукових фахових видань 

України, в яких можуть 

публікуватися результати 

 

http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/ 

 

http://doi.org/10.31617/tr.knute
http://doi.org/10.31617/tr.knute
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=


Назва видання Дані про видання Тематика 

URL-адреса Архіву 

номерів у PDF-

форматі 

241 «Готельно-
ресторанна справа» 

Вид видання: науково-

виробничий журнал 

Періодичність: 4/р  

дисертаційних робіт на 
здобуття наукових 

ступенів доктора і 

кандидата наук 

(відповідно Порядку 

формування Переліку 
наукових фахових видань 

України, затвердженого 

наказом МОН України від 

15 січня 2018 року № 32) 

згідно наказу МОН 
України від 07.05.2019 № 

612 «Про затвердження 

рішень атестаційної 

колегії міністерства щодо 

діяльності 

спеціалізованих вчених 
рад від 23 квітня 2019 

року» за спеціальностями 

161, 162, 181. 

 

Прогресивні 

техніка та 

технології 

харчових 

виробництв 

ресторанного 
господарства і 

торгівлі 

Засновник: 

Харківський 
державний 
університет 
харчування та 
торгівлі 
видання: Збірник 

наукових праць 

Періодичність: 2/р 

Збірник розраховано на 

наукових, науково-

педагогічних працівників, 

аспірантів закладів вищої 

освіти технологічного 

профілю, а також 
практичних працівників 

сфери харчування, 

готельно-ресторанного 

бізнесу, торгівлі, харчової 

промисловості. 

nzb.hduht.edu.ua 

 

 


