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Цифрова економіка та 

економічна безпека 
ISSN електронне - 2786-541X 

Прагнення об’єднати науковців, 

створюючи наукове середовище 

дослідників та практиків для 

підтримки проектів та обміну 

досвідом з актуальних питань 

сучасності. Ключовою метою є 

висвітлення різних аспектів 

формування та використання 

знань та досліджень в галузях 

цифрової економіки та 

економічної безпеки суспільства, 

держави, людей. 

http://dees.iei.od.ua/in
dex.php/journal/index 

Agricultural and 
Resource Economics: 
International Scientific 
E-Journal 

ISSN: електронне - 2414-584X Публікація результатів 

рецензованих наукових 

економічних досліджень у галузі 

аграрної та ресурсної економіки й 

суміжних сферах країн з 

перехідною економікою та країн, 

що розвиваються. Рукописи, що 

присвячені питанням розвитку 

аграрного сектора економіки, 

сільських територій, економіки 

природних, зокрема земельних 

ресурсів і навколишнього 

середовища, людських ресурсів у 

країнах Східної Європи особливо 

вітаються.  

https://are-
journal.com/are 

Economic synergy ISSN: друковане - 2786-5339 
електронне - 2786-5347  
 

публікуються результати 

наукових досліджень з 

проблемних питань розвитку 

сучасної економіки та 

державного управління в умовах 

глобалізації та євроінтеграції; 

приділено увагу пошуку шляхів 

впровадження інноваційних ідей 

та практичного досвіду щодо 

оптимізації економічних процесів 

та реформування державного 

управління з метою побудови 

сучасної, цифрової та сервісно-
орієнтованої держави; фокусує 

увагу на драйверах та 

каталізаторах прогресивного 

розвитку бізнесу, у тому числі, 

застосуванні діджитал 

маркетингу в умовах цифрової 

трансформації. 

https://es.istu.edu.ua/in
dex.php/EconomicSyn
ergy/index 

Innovation and 
Sustainability 

ISSN: друковане - 2786-5940 
електронне - 2786-5959 

Програмні цілі: публікація 

результатів наукових досліджень 

у галузі економіки та управління, 

https://ins.vntu.edu.ua/
index.php/ins 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2786-541X


сприяння покращенню 

вітчизняного обміну науковою та 

економічною інформацією у 

галузі економіки та управління, 

піднесення рівня української 

науки на міжнародний рівень. 

Інноваційна економіка ISSN: друковане - 2309-1533 
електронне - 2310-4864  
 

Транскордонна конвергенція між 

Україною та ЄС; економіка та 

інноваційний розвиток 

національного господарства; 

економіка та 

конкурентоспроможність 

підприємств; економічна 

політика регіонального розвитку 

і місцеве самоврядування; 

демографія, зайнятість населення 

і соціально – економічна 

політика; статистика, облік, 

аналіз та аудит; фінансово-
кредитна і грошова політика; 

інформаційні технології та 

економічна безпека. 

http://inneco.org/index.
php/innecoua 

Маркетинг і цифрові 

технології 
ISSN: друковане - 2522-9087 
електронне - 2523-434X  
 

Знайомити професіоналів з 

новітніми науковими 

розробками, які поєднують 

маркетинг і цифрові технології. є 

інтелектуальною платформою 

для розповсюдження знань про 

новітні наукові розробки щодо 

перспективних напрямків 

модернізації маркетингу, які 

поєднують маркетинг і цифрові 

технології. 

https://mdt-
opu.com.ua/index.php/
mdt 

Наука та інновації ISSN: друковане - 2409-
9066,1815-2066 електронне - 
2413-4996,2413-497X  
 

Основну увагу журнал приділяє 

висвітленню проблем 

інноваційної політики в Україні, 

результатів перспективних 

досліджень і розробок інститутів 

Національної академії наук 

України, університетів та інших 

організацій, а також питань 

комерціалізації наукових 
розробок і впровадження їх у 

виробництво. 

https://scinn.org.ua/ua 

Освітня аналітика 

України 
ISSN: друковане - 2617-8532 
електронне - 2617-8540  
 

висвітлюються проблемні 

питання статистики та аналітики 

освіти, економіки освіти, 

подаються пропозиції щодо 

розв’язання проблем у 

виокремлених галузях, зокрема: 

управління освітою; економіка 

освіти; вища освіта, загальна 

середня освіта, професійна 

(професійно-технічна) освіта; 

міжнародний освітній простір; 

актуальні питання, наукова 

дискусія в галузі освіти; 

практична статистика та 

аналітика освіти. 

https://science.iea.gov.
ua/en/home-2/ 

Східно-європейський 

журнал передових 

технологій 

ISSN: друковане - 1729-3774 
електронне - 1729-4061  
 

«передові технології», слід 

розуміти як синонім «промислові 

технології», бо це всі ті кращі ідеї 

https://jet.com.ua/uk/ 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e37847426a2d0ab797
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e37847426a2d0ab797


із науки, які можуть бути 

впроваджені в промисловість. 

Адже отримання 

конкурентоспроможної 

промислової продукції високої 

якості базується на впровадженні 

високих технологій з різних 

самостійних сфер наукових 

досліджень, але об'єднаних 

загальним кінцевим результатом 

- готовим високотехнологічним 

виробом. 
Технологічний аудит та 

резерви виробництва 
ISSN: друковане - 2664-9969 
електронне - 2706-5448  

публікація результатів 

досліджень, що дозволяють 

знаходити резерви 

ресурсозбереження, 

енергозбереження, підвищення 

екологічної безпеки, підвищення 

якості та 

конкурентоспроможності 

продукції в промисловості. 

https://www.tarp.net.u
a/uk/ 

Вісник сучасних 

інформаційних 

технологій 

ISSN: друковане - 2663-0176 
електронне - 2663-7731  
 

Публікує результати 

оригінальних наукових 

досліджень, закінчених чітко 

сформульований-ним 

результатом, по розділах. - 
Методологія інформаційних 

технологій. - Інформаційні 

технології в розподілених 

системах. - Інформаційні 

технології в управлінні. - 
Інформаційні технології в 

соціально-економічних і 

організаційно-технічних 

системах. 

http://dspace.opu.ua/js
pui/handle/123456789/
8301 

 


