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№

Назва видання

1

Agricultural and Resource
Ecjnjmics: International
Scientific E-Journal

2

EconomicProcesses
Management
Modern Economics

3

4

Pedagogics, psychology,
medical-biological problems
of physical training and sport

5

Physical education of students

Засновник
(співзасновники)

Харківський національний
технічний
університет
сільського
господарства
імені Петра Василенка,
Академія
економічних
наук України, Інститут
економічних і соціальних
наук
Вроцлавського
природничого університету
Сумський
державний
університет
Миколаївський
національний
аграрний
університет
Харківський національний
педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди

Харківський національний
педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди

Галузі
науки.
Дата
включення
(внесення
змін)
економічні
09.03.16

Веб-сайт

https://are-journal.com/are//

економічні
29.12.14
економічні
24.10.17

http://epm.fem.sumdu.edu.u
a/main/?lang=ru

педагогічні
07.10.16,
фізичне
виховання
та спорт
13.03.17
педагогічні
22.12.16,
фізичне
виховання
та спорт
13.03.17

http://www.sportpedagogy.
org.ua/index-r.html,
http://www.sportpedagogy.
org.ua/index.php/PPS

https://modecon.mnau.edu.u
a/

https://translate.google.com.
ua/translate?hl=ru&sl=en&
u=http://www.sportedu.org.
ua/&prev=search

6

Scriptorium nostrum

7

SPACE/Society, Politics,
Administration in Central
Europe
Адаптивне управління:
теорія і практика. Серія
“Економіка”

8

Херсонський
державний
університет
Національний університет
“Одеська
юридична
академія”
Українська
інженернопедагогічна академія

історичні
11.07.16
політичні
22.12.16

http://sn.kspu.edu/index.php
/sn/index/

економічні
10.05.17

https://www.facebook.com/
events/1541095685923243/,
http://am.eor.by/index.php/a
bout/pro-vydannia

http://www.space.nuoua.od.
ua/

9

Адаптивне управління:
теорія і практика. Серія
“Педагогіка”

Українська
інженернопедагогічна академія

педагогічні
10.05.17

http://am.eor.by/index.php/a
bout/pro-vydannia
https://www.facebook.com/
events/1541095685923243/

10

Американська історія та
політика

історичні
11.07.17

http://www.americanstudies
.history.knu.ua/uk/samplepage/

11

Богословський вісник
Київської православної
богословської академії
Військово-історичний
меридіан
Вісник Асоціації
кримінального права
України

Київський
національний
університет імені Тараса
Шевченка
Київська
православна
богословська академія

філософські
22.12.16

http://bv.kpba.edu.ua/

Інститут історії України
НАН України
Національний юридичний
університет імені Ярослава
Мудрого, ВГО “Асоціація
кримінального
права
України”
Національна
академія
Державної прикордонної
служби
України
імені
Богдана Хмельницького

історичні
04.07.14
юридичні
04.07.14

http://vim.gov.ua/index.php
/uk

державне
управління
28.12.17

http://nadpsu.edu.ua/index.p
hp?option=com_content&vi
ew=article&id=771:derzhav
neupravlinnya&catid=12:nauk
a&Itemid=252

Національна
академія
Державної прикордонної
служби України

педагогічні,
психологіч
ні 29.12.14,
13.07.15

http://nadpsu.edu.ua/index.p
hp/nauka/fakhovividannya.html

Національна
академія
Державної прикордонної
служби України

юридичні
22.12.16

http://nadpsu.edu.ua/index.p
hp/nauka/476-yuridichninauki.htm

Миколаївський
національний університет
імені
В. О. Сухомлинського
Львівський регіональний
інститут
державного
управління Національної
академії
державного
управління
при
Президентові України

економічні
29.12.14

http://globalnational.in.ua/avtoram

економічні,
державне
управління
09.03.16

http://www.lvivacademy.co
m

12
13

14

15

16

17

18

Вісник Національної
академії Державної
прикордонної служби
України імені Богдана
Хмельницького. Серія:
державне управління
Вісник Національної
академії Державної
прикордонної служби
України
Вісник Національної
академії Державної
прикордонної служби
України. Серія: юридичні
науки
Глобальні та національні
проблеми економіки
Демократичне врядування

http://nauka.nlu.edu.ua/?p=
600

19

Державне будівництво

20

Державне управління:
теорія та практика

21

Державне управління:
удосконалення та розвиток

22

Державно-управлінські
студії

23

Економіка: реалії часу

24

Економіка. Управління.
Інновації.
Серія: Економічні науки

25

Економіка та суспільство

26

27

28

29
30

Харківський регіональний
інститут
державного
управління НАДУ при
Президентові України
Національна
академія
державного управління при
Президентові України
Академія муніципального
управління

державне
управління
12.05.15

http://www.kbuapa.kharkov
.ua/e-book/db/index.html

державне
управління
16.05.16

http://epatp.academy.gov.ua

державне
управління

http://www.dy.nayka.com.u
a

Інститут підготовки кадрів
держаної
служби
зайнятості України
Одеський
національний
політехнічний університет

державне
управління
04.04.18

http://www.dus.nayka.com.
ua/

державне
управління
04.04.18
економічні
29.12.14

https://economics.opu.ua/jo
urnal

економічні
09.03.16
економічні
29.12.14

http://www.economyandsoc
iety.in.ua//

історичні
09.03.16

http://www.eustudies.histor
y.univ.kiev.ua

юридичні
16.05.16

http://www.iir.edu.ua/public
ations/periodicals

юридичні
15.04.14
економічні
21.12.15,
10.05.17

http://easternlaw.com.ua

ДУ “Інститут економіки
природокористування
та
сталого розвитку НАН
України”, Житомирський
державний
університет
імені Івана Франка

Мукачівський державний
університет
Дніпропетровський
Ефективна економіка
державний
аграрноекономічний університет
національний
Європейські історичні студії Київський
університет
імені
Тараса Шевченка
Київський
національний
Журнал європейського і
університет імені Тараса
порівняльного права
Шевченка
Університет
сучасних
Журнал
знань
східноєвропейського права
Університет
державної
Збірник наукових праць
фіскальної служби України
Університету державної
фіскальної служби України (Національний університет
державної
податкової
(Збірник наукових праць
Національного університету служби України)
державної податкової
служби України)

06.11.14 (зі
змінами
від
22.12.16
№ 160)

http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.e
xe?Z21ID=&I21DBN=UJR
N&P21DBN=UJRN&S21S
TN=1&S21REF=10&S21F
MT=JUU_all&C21COM=S
&S21CNR=20&S21P01=0
&S21P02=0&S21P03=IJ=
&S21COLORTERMS=1&
S21STR=EJ000036

http://www.economy.nayka.
com.ua

http://www.nusta.edu.ua/#!
blank/wzzqr

31

Імідж сучасного педагога

32

Інженерні та освітні
технології

33

Інформаційні технології і
засоби навчання
Informatsiyni tekhnolohiyi i
zasoby navchannya

34

Інфраструктура ринку

35

Історичні студії суспільного
прогресу

36

Історія науки і
біографістика

37

Когниция, коммуникация,
дискурс

38

Лісове і садово-паркове
господарство

39

Менеджмент та
підприємництво: тренди
розвитку
Management and
entrepreneurship: trends of
development
Міжнародний науковий
журнал Університети і
Лідерство
International Scientific
Journal of Universities and
Leadership
Міжнародні відносини.
Серія: Економічні науки

40

41

Полтавський
обласний
інститут
післядипломної
освіти
ім.
М. В. Остроградського,
Інститут
педагогічної
освіти та освіти дорослих
НАПН України
Кременчуцький
національний університет
імені
Михайла
Остроградського
Інститут
інформаційних
технологій
і
засобів
навчання НАПН України,
Університет менеджменту
освіти НАПН України
Причорноморський
науково-дослідний
інститут економіки та
інновацій
Глухівський національний
педагогічний університет
імені
Олександра
Довженка
Національна
наукова
сільськогосподарська
бібліотека НААН
Харківський національний
університет
імені
В. Н. Каразіна
Національний університет
біоресурсів
і
природокористування
України
Запорізький національний
університет

педагогічні
28.12.17

http://poippo.pl.ua/nml/imid
zh-suchasnoho-pedahoha

педагогічні
07.10.15

http://eetecs.kdu.edu.ua

педагогічні
10.10.13

http://journal.iitta.gov.ua/in
dex.php/itlt/index

економічні
07.10.16

http://marketinfr.od.ua/journals/2016/1_
2016_ukr/1_2016.pdf

історичні
13.03.17

http://issp.gnpu.edu.ua/

історичні
04.07.14

http://inb.dnsgb.com.ua

філологічні
07.10.16

https://sites.google.com/site
/cognitiondiscourse/home

сільськогос
подарські
14.02.14

http://ejournal.studnubip.co
m

державне
управління
04.04.18

https://scholar.google.ru/cit
ations?user=JVcxTuEAAA
AJ&hl=ru,
https://managementjournal.org.ua/index.php/jo
urnal/index

Інститут вищої освіти
НАПН
України,
Національний авіаційний
університет

педагогічні
11.07.16

http://www.testing.co.ua/uk

Інститут
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету імені Тараса
Шевченка

економічні
15.04.14

http://journals.iir.kiev.ua/in
dex.php/ec_n

42

Міжнародні відносини.
Серія: Політичні науки

43

Місто: історія, культура,
суспільство

44

Народна освіта

45

Науковий вісник Донбасу

46

Науковий часопис
Національної академії
прокуратури України
Наукові доповіді НУБіП
України

47

49

Науково-технічний
бюлетень Науководослідного центру безпеки
та екологічного контролю
ресурсів АПК
Обрії друкарства

50

Освітологічний дискурс

51

Порівняльно-аналітичне
право
Право і громадянське
суспільство

48

52

Інститут
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету імені Тараса
Шевченка
Інститут історії України
НАН України, Київський
національний університет
імені Тараса Шевченка
Комунальний навчальний
заклад Київської обласної
ради “Київський обласний
інститут
післядипломної
освіти
педагогічних
кадрів”,
Інститут
педагогіки НАПН України,
Міжнародний
освітній
фонд
імені
Ярослава
Мудрого
ДЗ
“Луганський
національний університет
імені Тараса Шевченка”
Національна
академія
прокуратури України

політичні
14.02.14

http://journals.iir.kiev.ua/in
dex.php/pol_n

історичні
10.05.17

http://mics.org.ua/

педагогічні
07.10.15

http://www.narodnaosvita.k
iev.ua

педагогічні
04.07.14

http://nvd.luguniv.edu.ua/ar
chiv/archiv.htm

юридичні
04.07.14

http://www.chasopysnapu.g
p.gov.ua/chasopys/ua/ua_cs
_01_01.html

Національний університет
біоресурсів
і
природокористування
України

сільськогосподарські,
ветеринарні
04.07.13,
біологічні
10.10.13
сільськогосподарські,
ветеринарні
15.04.14

http://nd.nubip.edu.ua/index
.html

соціальні
комунікації
10.05.17

http://vsr.vpi.kpi.ua/uk/scin
ce-m/naukovij-zhurnalobriji-drukarstva.html
http://horizons.vpi.kpi.ua/

педагогічні
21.12.15
юридичні
04.04.18
юридичні
10.10.13

http://od.kubg.edu.ua/index.
php/journal/issue/archive

Дніпропетровський
державний
аграрноекономічний університет
Національний
технічний
університет
України
“Київський політехнічний
інститут
імені
Ігоря
Сікорського”
Київський
університет
імені Бориса Грінченка
ДВНЗ
“Ужгородський
національний університет”
Київський
національний
університет імені Тараса
Шевченка

http://www.biosafetycenter.com/naukovi_vydann
ya

http://pap.in.ua
http://lcslaw.knu.ua

53

Право та інноваційне
суспільство

54

Правова просвіта

55

Правові системи

56

Приазовський економічний
вісник
Проблеми екологічної
біотехнології
Problems of environmental
biotechnology

57

58
59

60

61

62

63
64

Проблеми економіки та
політичної економії
Професіоналізм педагога:
теоретичні й методичні
аспекти
Психологічний часопис:
збірник наукових праць
Публічне адміністрування:
наукові дослідження та
розвиток
Публічне адміністрування:
теорія та практика

Синопсис: текст, контекст,
медіа
Соціально-економічні
проблеми і держава

Науково-дослідний
інститут
правового
забезпечення
інноваційного
розвитку
НАПрН України
Університет
державної
фіскальної служби України
Інститут
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету імені Тараса
Шевченка,
Інститут
законодавства Верховної
Ради
України,
ВГО
“Українська
асоціація
міжнародного
права”,
Київський
регіональний
центр НАПрН України
Класичний
приватний
університет
Національний авіаційний
університет

Національна металургійна
академія України
ДВНЗ
“Донбаський
державний
педагогічний
університет”
Інститут психології імені
Г. С. Костюка
НАПН
України
Чернігівський
національний
технологічний університет
Дніпропетровський
регіональний
інститут
державного
управління
Національної
академії
державного управління при
Президентові України
Київський
університет
імені Бориса Грінченка
Тернопільський
національний
технічний
університет
імені Івана
Пулюя,
Академія
соціального управління

юридичні
14.02.14

http://apir.org.ua

юридичні
22.12.16
юридичні
04.07.14

https://www.nusta.edu.ua/fa
hovi-vidannya

економічні
10.05.17
біологічні
(біотехноло
гія, екологія), техніч.
(екологічна
безпека)
21.11.13
економічні
13.03.17
педагогічні
11.07.16

http://virtuni.education.zp.u
a/info_cpu/node/231

психологіч
ні 22.12.16

http://ua.appsyjournal.com/

державне
управління
11.07.17

http://ir.stu.cn.ua/handle/12
3456789/11089

державне
управління
21.12.15

http://www.dridu.dp.ua/zbir
nik/index.html

філологічні
21.12.15
економічні
09.03.16

http://synopsis.kubg.edu.ua/
index.php/synopsis

http://scc.univ.kiev.ua/infor
mation/KNUinfo.php

http://ecobio.nau.edu.ua/ind
ex.php/ecobiotech/index

http://politeco.nmetau.edu.u
a/
http://pptma.dn.ua/index.ph
p/uk/arkhiv-vipuskiv

http://sepd.tntu.edu.ua/inde
x.php/uk

65

Спортивна наука України

Львівський
державний
інститут фізичної культури

66

Східна Європа: економіка,
бізнес та управління

67

Таврійські студії :
Культурологія

ДВНЗ
“Придніпровська
державна
академія
будівництва
та
архітектури”
РВНЗ
“Кримський
університет
культури,
мистецтв і туризму”

68

Таврійські студії :
Мистецтвознавство

69

70

71

72

73

74

фізичне
виховання
та спорт
09.03.16
економічні
16.05.16

http://sportscience.ldufk.edu
.ua/index.php/snu/index

культуроло
гія,
мистецтвоз
навство
04.07.13
(фахове до
01.01.15)

http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.e
xe?Z21ID=&I21DBN=UJR
N&P21DBN=UJRN&S21S
TN=1&S21REF=10&S21F
MT=juu_all&C21COM=S
&S21CNR=20&S21P01=0
&S21P02=0&S21P03=PRE
F=&S21COLORTERMS=0
&S21STR=tsk

РВНЗ
“Кримський
університет
культури,
мистецтв і туризму”

культуроло
гія,
мистецтвоз
навство
04.07.13
(фахове до
01.01.15)

http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.e
xe?Z21ID=&I21DBN=UJR
N&P21DBN=UJRN&S21S
TN=1&S21REF=10&S21F
MT=juu_all&C21COM=S
&S21CNR=20&S21P01=0
&S21P02=0&S21P03=PRE
F=&S21COLORTERMS=0
&S21STR=tsm

Текст. Контекст. Інтертекст. Миколаївський
національний університет
Text. Context. Intertext
імені
В. О. Сухомлинського
Київський
національний
Текст і образ: актуальні
проблеми історії мистецтва університет імені Тараса
Шевченка
Одеський
регіональний
Теоретичні та прикладні
інститут
державного
питання державотворення
управління Національної
академії
державного
управління
при
Президентові України
Інститут
професійноТеорія і методика
технічної освіти НАПН
професійної освіти
України
Національний юридичний
Теорія і практика
університет імені Ярослава
правознавства
Мудрого
(Національний
університет
“Юридична
академія України імені
Ярослава Мудрого”)
Університет менеджменту
Теорія та методика
освіти НАПН України
управління освітою

філологічні
24.10.17

http://text-intertext.in.ua/

історичні
13.03.17

http://txim.history.knu.ua/in
dex.php/TXIM

державне
управління
09.03.16

http://www.oridu.odessa.ua/
?fil=9/4

педагогічні
12.05.15

http://tmpe.profua.info

юридичні
28.12.17

http://tlaw.nlu.edu.ua

педагогічні
29.09.14

http://tme.umo.edu.ua

http://fem.sumdu.edu.ua/im
ages/stories/conf/out/30.05.
2016.pdf

75

76

Теорія та практика
державного управління і
місцевого самоврядування
Технології розвитку
інтелекту

77

Фінансовий простір
Financial space

78

Фінансові дослідження

79

Форум права

80

Часопис Академії
адвокатури України
Часопис Національного
університету “Острозька
академія”. Серія: Право
Чернігівський науковий
часопис. Серія 1: Економіка
і управління

81

82

83

Юридичний науковий
електронний журнал

Херсонський національний
технічний університет

державне
управління
29.12.14

http://el-zbirn-du.at.ua

Інститут
психології
імені Г. С. Костюка НАПН
України
Університет
банківської
справи НБУ, Черкаський
інститут
Університету
банківської справи НБУ
Чернігівський
національний
технологічний університет

психологіч
ні 17.01.14

http://psytir.org.ua/index.ph
p/index/index

економічні
10.10.13

http://fp.cibs.ubs.edu.ua

економічні
11.07.17

http://fr.stu.cn.ua/
http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.e
xe?Z21ID=&I21DBN=UJR
N&P21DBN=UJRN&S21S
TN=1&S21REF=10&S21F
MT=juu_all&C21COM=S
&S21CNR=20&S21P01=0
&S21P02=0&S21P03=PRE
F=&S21COLORTERMS=0
&S21STR=find

Харківський національний
університет
внутрішніх
справ МВС України
ТОВ “Академія адвокатури
України”
Національний університет
“Острозька академія”

юридичні
04.07.13

http://forumprava.pp.ua ;
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/index.htm

юридичні
29.09.14
юридичні
07.10.15

http://e-pub.aau.edu.ua

Чернігівський
національний
технологічний університет
(Чернігівський державний
інститут
економіки
і
управління)
ДВНЗ
“Запорізький
національний університет”

економічні
04.07.13
(зі змінами
від 06.03.15
№ 261)

http://www.chasopis.geci.cn
.ua

юридичні
21.11.13

http://lsej.org.ua

http://lj.oa.edu.ua

Звертайтеся також до інформаційного ресурсу «Наукова періодика України» Національної
бібліотеки
України
імені
В. І. Вернадського:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20.
Повний
Перелік
див.:
kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-

