
Категорія А присвоюється науковим виданням, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. Таким 

журналам автоматично присвоюється статус фахових 

1. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal  

ISSN: електронне - 2414-584X  
Web of Science 
 

2. Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації  

ISSN: друковане - 1810-4967 електронне - 1812-9358  

Scopus 

 

3. Інноваційний маркетинг  

ISSN: друковане - 1814-2427 електронне - 1816-6326  

Scopus 

 

4. Банки і системи банку  

ISSN: друковане - 1816-7403,1991-7074  

Scopus 

 

5. Маркетинг і менеджмент інновацій  

ISSN: друковане - 2218-4511 електронне - 2227-6718  
Web of Science 
 

6. Наука та інновації  

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

Галузь науки: економічні (24.05.2018) технічні (17.03.2020)  

Scopus 

 

7. Науковий вісник Національного гірничого університету  

ISSN: друковане - 2071-2227 електронне - 2223-2362  

Галузь науки: геологічні (07.05.2019) економічні (07.05.2019) технічні (11.07.2019) 

Scopus 

 

8. Проблеми і перспективи менеджменту  

ISSN: друковане - 1727-7051 електронне - 1810-5467 

Scopus 

  

9. Східно-європейський журнал передових технологій  

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

Галузь науки: технічні (11.07.2019) фізико-математичні (26.11.2020) економічні 

(29.06.2021)  

Scopus 

 

10. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики  

ISSN: друковане - 2306-4994 електронне - 2310-8770 

 Web of Science 

 

 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5cee9760e9c40f51a65c2993
http://nfv.ukrintei.ua/view/5c1d2902e9c40f5f2a66bcd3
http://nfv.ukrintei.ua/view/5c239d2fe9c40f543c5617b2
http://nfv.ukrintei.ua/view/5c1d25ade9c40f3d1c315072
http://nfv.ukrintei.ua/view/5e3931dbe9c40f49f4110903
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab49c
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=економічні
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=технічні
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4c2
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=геологічні
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=економічні
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=технічні
http://nfv.ukrintei.ua/view/5c1d2afee9c40f2da83ce863
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab6a2
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=технічні
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=фізико-математичні
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=економічні
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e37847426a2d0ab74a


Категорія Б присвоюється науковим виданням України, в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії 

Economics, Entrepreneurship, Management  

ISSN: друковане - 2312-3435 електронне - 2413-6434  

 

European Journal of Management Issues  

ISSN: друковане - 2519-8564 електронне - 2523-451X  

Галузь науки: економічні (17.03.2020)  

 

Modern Economics  

ISSN: електронне - 2521-6392  

 

Актуальні проблеми економіки  

ISSN: друковане - 1993-6788  

 

Актуальні проблеми міжнародних відносин  

ISSN: друковане - 2308-6912 електронне - 2663-8959  

 

 

Актуальні проблеми інноваційної економіки  

ISSN:  

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського  

ISSN: друковане - 2079-4819  

Галузь науки: економічні (28.12.2019)  

 

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (Вісник 

КНТЕУ)  

ISSN: друковане - 1727-9313 електронне - 2616-5856  

 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка  

ISSN: друковане - 1728-2667 електронне - 2079-908X  

 

Вісник Львівського університету. Серія економічна  

ISSN: друковане - 2078-6115 електронне - 2078-6115  

 

Економіка України  

ISSN: друковане - 2522-9303 електронне - 2522-9478  

 

Економіка і організація управління  

ISSN: друковане - 2307-2318  

 

Економіка, управління та адміністрування  

ISSN: друковане - 2664-245Х електронне - 2664-2468  

 

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики  

ISSN: друковане - 2411-4413  

 

Економіка. Фінанси. Право  

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab178
http://nfv.ukrintei.ua/view/5be2e5d9e9c40f3772118642
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=економічні
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1926367847426a631918f5
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1ad
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1b0
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1ae
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab217
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab217
http://nfv.ukrintei.ua/search?galuzSearch%5b%5d=економічні
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab22f
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab22f
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab234
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab25a
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab184
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab345
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab21c
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab354
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab356


ISSN: друковане - 2409-1944  

 

Економічний вісник Дніпровської політехніки  

ISSN: друковане - 2073-9982  

 

Менеджмент  

ISSN: друковане - 2415-3206  

 

Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку  

ISSN: електронне - 2522-1566  

 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 

менеджмент  

ISSN: друковане - 2413-2675  

 

 

 

 

РЕЄСТР наукових видань України 

http://surl.li/aeeha 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5f902b1de9c40f3720534233
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab456
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab207
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4bc
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab4bc
http://surl.li/aeeha

	РЕЄСТР наукових видань України

