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1) ВІТЧИЗНЯНІ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ 

Назва видання Дані про видання Місія журналу 
URL-адреса журналу 

(архів номерів) 

Науково-практичний 

журнал «Економіка 

промисловості» 

Категорія Б 

ISSN 1562-109X, НАН 

України 

Інформування наукової 

спільноти, фахівців, 

представників місцевих та 

державних органів влади, всіх 

зацікавлених науковими 

дослідженнями осіб про 

напрямки розвитку сучасної 

економічної науки. Вони 

спрямовані на визначення 

проблем економічної та 

промислової політики й шляхів їх 

розв’язання, що базуються на 

глибокому науковому аналізі 

теорії і практики України й 

провідних зарубіжних країн та на 

основі ґрунтовних економіко-

математичних розрахунків.  

http://econindustry.org/ 

Науковий журнал 

«Економіка і 

управління» 

Категорія Б 

ISSN 2312-7872 

 ПВНЗ «Європейський 

університет» 

Теорія і практика досліджень в 

галузі сучасної економіки, 

менеджменту, маркетингу, 

фінансів, бухгалтерського обліку, 

економічної статистики, 

соціології та сучасних учбово-

методичних технологій 

підготовки фахівців у визначених 

областях 

https://e-

u.in.ua/ua/nauka/zhurna

l-z-ekonomichnih-

nauk-ekonomika-i-

upravlinnja/ 

Науково-теоретичний 

журнал «Економічна 

теорія»  

Категорія Б 

ISSN 2523-4293 

ISSN 1811-3141  

 ДУ Інститут економіки  

та прогнозування НАН 

України, 

Консолідація зусиль науковців 

Національної академії наук 

України і вищої школи України 

та активізації теоретичних 

досліджень у галузі економічної 

теорії. 

http://etet.org.ua/ 

науковий журнал 

«Економіка України» 

 Категорія Б 

ISSN 2522-9303 

 ISSN 2522-9478 

ДУ «Інститут Економіки 

та прогнозу вання» НАН 

України 

Проблематика: економічна 

теорія; теоретичні та практичні 

питання 

менеджменту; фінансова, 

податкова та кредитна сфери; 

страхування; регіональний 

розвиток і децентралізація; 

АПК; світогосподарські зв’язки; 

економічні проблеми 

http://economyukr.org.

ua/?lang=uk#pagetitle 



природокористування; економіка 

зарубіжних країн; соціальні 

проблеми, освітянська галузь; 

історичний аспект в економічній 

науці. 



науковий журнал 

“Журнал європейської 

економіки” 

Категорія Б  

ISSN 2519-190Х 

ТНЕУ 

Висвітлення актуальних теорій і 

концепцій міжнародної 

економіки, дослідження 

особливостей економіки 

трансформаційних країн і 

феномену глобальної та 

європейської економічної 

інтеграції, визначення місця 

європейських країн у світовій 

економіці. 

http://jeej.wunu.edu.ua/

index.php/ukjee 

Збірник науко-вих  

праць  «Моделювання 

та інформаційні 

системи в економіці» 

Категорія Б ISSN  2616-

6437 

ISSN 2708-9746  

 ДВНЗ «КНЕУ ім. 

Вадима Гетьмана»  

Збірник присвячено поширенню 

результатів теоретичних і 

практичних наукових досліджень 

у напрямах: моделювання 

проблем економіки; економіко-

математичних методів та 

моделей прогнозування розвитку 

економіки; моделей і методів 

розв'язання оптимізаційних задач 

макро- і мікроекономіки; 

розроблення і застосування 

методів штучного інтелекту і 

експертних методів; розроблення 

оптимальних організаційних 

структур управління в економіці; 

економічної інформатики; 

створення комп'ютерних 

технологій систем оброблення 

економічної інформації; 

економіко-математичного 

моделювання підприємницької 

діяльності; розвитку 

інформаційних технологій 

економіки освіти. 

https://kneu.edu.ua/ua/

University_en/periodic/

zb_mise/ 

Науково-

інформаційний журнал 

«Статистика України» 

Категорія Б  

ISSN  2519-1853 

ДВНЗ Національна 

академія статистики, 

обліку та аудиту 

Висвітлюються загальні 

теоретичні та методологічні 

проблеми статистики, проблеми 

розбудови системи національної 

статистики  як органічної 

складової світової статистичної 

системи, питання вдосконалення 

макроекономічної, регіональної 

статистики, статистики окремих 

видів економічної діяльності, 

демографічної і соціальної 

статистики, організації та 

методології статистичних 

переписів; а також питання 

соціально-економічного розвитку 

України, проблеми державного 

управління й менеджменту.  

https://su-

journal.com.ua/index.p

hp/journal 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2616-6437
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2616-6437
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-9746


«Економіка та держава» 

Науково-практичний 

журнал 

Категорія Б  

ISSN 2306-6806 

Інститут підготовки 

кадрів державної служби 

зайнятості України, 

ТОВ «Редакція журналу 

«Економіка та держава» 

Теорія і практика досліджень в 

галузі сучасної економіки, 

менеджменту, маркетингу, 

фінансів, бухгалтерського обліку, 

економічної статистики, 

соціології та сучасних учбово-

методичних технологій 

підготовки фахівців у визначених 

областях 

http://www.economy.in

.ua/ 

Економіка, фінанси, 

менеджмент: актуальні 

питання науки і 

практики 

Категорія Б 

ISSN (друк): 2411-4413 

Вінницький 

національний аграрний 

університет 

Розглядаються питання 

ефективності функціонування 

національного господарства та 

організаційні форми управління 

національною економікою. 

Приділено увагу проблемам 

маркетингу, менеджменту та 

ефективності виробничо-

господарської діяльності 

аграрних підприємств. 

Досліджуються питання 

прогнозування та моделювання 

економічних процесів, 

зовнішньоекономічна діяльність, 

товарні потоки суб’єктів 

господарювання та їх 

інфраструктурне забезпечення.  

http://efm.vsau.org/uk/

archive 

 

«Проблеми і 

перспективи економіки 

та управління» 

Науковий журнал 

ISSN 2411-5215 (рrint) 

Національний 

університет 

«Чернігівська 

політехніка» 

Висвітлюються актуальні 

проблеми розвитку сучасної 

економіки, функціонування та 

розвитку підприємств різних 

форм власності, інвестиційно-

інноваційної діяльності, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

національної економіки, 

регіонального розвитку. 

http://ppeu.stu.cn.ua/ 

«Проблеми і 

перспективи розвитку 

підприємництва» 

Збірник наукових праць 

ISSN 2226-8820 (print) 

Харківський 

національний 

автомобільно-дорожній 

університет 

Огляди з найбільш актуальних 

проблем економічної теорії, 

економіки підприємств та 

управління виробництвом, 

менеджменту, маркетингу, 

фінансів і банківської справи, 

обліку і аудиту, міжнародної 

економіки, розміщення 

продуктивних сил і економіки 

регіонів, математичних методів та 

інформаційних систем в 

економіці. 

http://ppb.khadi.kharko

v.ua/about 

 

http://efm.vsau.org/uk/archive
http://efm.vsau.org/uk/archive

