
Перелік 

електронних наукових фахових видань України 
(витяг) 

 

Назва видання 

 

Засновник 

(співзасновники) 

Галузі науки 

Вісник Вищої ради юстиції Вища рада юстиції, Національний 

університет “Одеська юридична 

академія” 

юридичні 

Вісник кредитно-

економічного факультету 

Київського національного 

економічного університету 

імені Вадима Гетьмана 

Державний вищий навчальний 

заклад “Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана” 

економічні 

Вісник Національної академії 

Державної прикордонної 

служби України 

Національна академія Державної 

прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького 

педагогічні, 

психологічні 

Вісник Східноукраїнського 

національного університету 

імені Володимира Даля 

Східноукраїнський державний 

університет 

технічні, 

економічні, 

історичні 

Демократичне врядування Львівський регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові 

України 

економічні, 

державне 

управління 

Державне будівництво Харківський регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові 

України 

державне 

управління 

Державне управління: теорія 

та практика 

Національна академія державного 

управління при Президентові 

України 

державне 

управління 

Державне управління: 

удосконалення та розвиток 

Рада по вивченню продуктивних 

сил України Національної академії 

наук України,  

ТОВ “ДКС ЦЕНТР” 

державне 

управління 

Економіка: реалії часу Одеський національний 

політехнічний університет 

економічні 

Економіка. Управління. 

Інновації. 

Серія: Економічні науки 

ДУ “Інститут економіки 

природокористування та сталого 

розвитку НАН України”, 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка 

економічні 

Ефективна економіка Рада по вивченню продуктивних 

сил України НАН України, 

ТОВ “ДКС ЦЕНТР” 

економічні 

Європейські студії і право Національний університет “Одеська 

юридична академія”, 

Українська асоціація європейських 

студій 

юридичні 



Збірник наукових праць 

Національного університету 

державної податкової служби 

України 

Національний університет 

державної податкової служби 

України 

економічні 

Інформаційні технології і 

засоби навчання 

Інститут інформаційних технологій 

і засобів навчання НАПН України, 

Університет менеджменту освіти 

НАПН України 

педагогічні 

Народна освіта Київський обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів, 

Інститут педагогіки АПН України, 

Міжнародний освітній фонд 

імені Ярослава Мудрого 

педагогічні 

Науковий вісник Донбасу. 

Серія “Педагогічні науки” 

Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 

Донбаський державний технічний 

університет 

педагогічні, 

технічні 

Наукові вісті Далівського 

університету 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля 

технічні, 

економічні 

Національне господарство 

України: теорія та практика 

управління 

Державна установа “Інститут 

економіки та прогнозування НАН 

України” 

економічні 

Освітологічний дискурс Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

педагогічні 

Право та управління Національний університет 

державної податкової служби 

України 

юридичні, 

державне 

управління 

Проблеми системного 

підходу в економіці 

Національний авіаційний 

університет 

економічні. 

технічні 

Публічне адміністрування: 

теорія та практика 

Дніпропетровський регіональний 

інститут державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові 

України 

державне 

управління 

Соціально-економічні 

проблеми і держава 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя, 

Академія соціального управління 

 

економічні 

Спортивна наука України Львівський державний університет 

фізичної культури 

фізичне виховання і 

спорт 

Теоретичні та прикладні 

питання державотворення 

Одеський регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові 

України 

державне 

управління 

Теорія і практика 

правознавства 

Національний університет 

“Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого” 

юридичні 

Теорія та методика 

управління освітою 

ДВНЗ "Університет менеджменту 

освіти" НАПН України 

педагогічні 



Технології розвитку інтелекту Лабораторія нових інформаційних 

технологій Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України 

психологія 

Технології та дизайн Київський національний 

університет технологій та дизайну 

технічні, 

економічні 

Форум права Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

юридичні 

Часопис Академії адвокатури 

України 

Академія адвокатури України юридичні 

Часопис Національного 

університету “Острозька 

академія”. Серія “Право” 

Національний університет 

“Острозька академія” 

юридичні 

Чернігівський науковий 

часопис Чернігівського 

державного інституту 

економіки і управління. 

Серія 1 : Економіка і 

управління 

Чернігівський державний інститут 

економіки і управління 

економічні 

 

 


