
Перелік наукових фахових періодичних видань України у фондах ОННБ 

станом на 01.01.2018 р. 
 

 

Сільське господарство 
Назва видання Засновник 

(співзасновник) 

Галузь науки Шифр видання 

Автохтонні та 

інтродуковані 

рослини 

Національний 

дендрологічний парк 

“Софіївка” 

Національної академії 

наук України 

сільськогосподарські, 

біологічні 

XVIII  37774 

Аграрний вісник 

Причорномор’я  

Одеський державний 

аграрний університет  

сільсько-

господарські 

 

економічні 

 

 

технічні 

 

 

ветеринарні 

XVIII  33223 

Агропромислове 

виробництво Полісся 

Інститут сільського 

господарства Полісся 

НААН України 

сільсько-

господарські 

XVIII  38749 

Біоресурси і 

природокористування 

Національний 

університет біоресурсів 

і природокористування 

України, Міністерство 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища України, 

Міністерство аграрної 

політики України 

ветеринарні 

 

хімічні  

 

 

сільськогос-

подарські 

 

біологічні 

 

 

технічні 

XVIII  39171 

Ветеринарна 

біотехнологія 

Інститут ветеринарної 

медицини УААН, 

Державний науково-

контрольний інститут 

біотехнології і штамів 

мікроорганізмів 

сільськогосподарські XVIII  35709 

Виноградарство и 

виноделие 

Національний інститут 

винограду і вина 

“Магарач” 

технічні, 

сільськогосподарські 

(виноградарство, 

селекція рослин) 

XVIII  15159 

Виноградарство і 

виноробство 

Інститут 

виноградарства і 

виноробства ім. 

В.Є.Таїрова 

Української академії 

аграрних наук 

сільськогосподарські XVIII  19872 

Вісник аграрної науки Національна академія ветеринарні  XVIII  30012 



Вulletin of Agricultural 

Science 

аграрних наук України  

технічні 

 

біологічні 

 

 

сільсько-

господарські 

Вісник аграрної науки 

Причорномор’я 

Ukrainian Black Sea 

region agrarian science  

Миколаївський 

національний аграрний 

університет  

сільсько-

господарські  

 

 

економічні 

 

 

 

 

технічні 

XVIII  33087 

Вісник 

Дніпропетровського 

державного аграрно-

економічного 

університету 

News of 

Dnipropetrovsk State 

Agrarian and Economic 

University 

(Вісник 

Дніпропетровського 

державного аграрного 

університету) 

Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний 

університет 

 

(Дніпропетровський 

державний аграрний 

університет 

Міністерства аграрної 

політики) 

сільськогосподарські 

 

 

ветеринарні 

 

 

економічні 

технічні 

XVIII  33579 

Вісник 

Житомирського 

національного 

агроекологічного 

університету 

Житомирський 

національний 

агроекологічний 

університет  

сільськогос-

подарські  

 

 

ветеринарні 

 

 

економічні 

 

технічні 

XVIII  33154 

Вісник Львівського 

національного 

аграрного 

університету 

(агрономія) 

Львівський 

національний аграрний 

університет  

сільсько-

господарські 

XVIII  34346 

 

Вісник Національного  

університету водного 

господарства та 

природокористування. 

Національний  

університет водного 

господарства та 

природокористування  

сільськогосподарські 

технічні 

XVIII  36159 

Вісник Полтавської 

державної аграрної 

академії 

Полтавська державна 

аграрна академія 

сільськогос-

подарські 

 

 

XVIII  33725 



ветеринарні  

 

 

технічні 

Вісник Сумського 

національного 

аграрного 

університету. 

(агрономія і біологія) 

Сумський 

національний аграрний 

університет  

сільсько-

господарські 

XVIII  33561 

Вісник Сумського 

національного 

аграрного 

університету.  

(Тваринництво) 

Сумський 

національний аграрний 

університет  

сільсько-

господарські 

XVIII  33561 

Вісник Українського 

товариства генетиків і 

селекціонерів 

Українське товариство 

генетиків і 

селекціонерів ім. 

М.І.Вавилова 

сільськогосподарські 

(генетика, селекція) 

XVIII  36811 

Вісник Харківського 

національного 

аграрного 

університету ім. В.В. 

Докучаєва 

Харківський 

національний аграрний 

університет ім. В.В. 

Докучаєва 

Міністерства аграрної 

політики України  

економічні,  

 

 

сільськогосподарські 

XVIII  40817 

Вісті Харківського 

ентомологічного 

товариства. 

Известия 

Харьковского 

энтомологического 

общества. 

The Kharkov 

Entomological Society 

Gazette 

Харківське 

ентомологічне 

товариство, 

Харківський 

національний аграрний 

університет ім. В.В. 

Докучаєва  

біологічні 

 

 

сільсько-

господарські 

XVIII  34201 

Генетичні ресурси 

рослин 

Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН 

сільськогос-

подарські 

XVIII  38144 

Захист і карантин 

рослин 

Інститут захисту 

рослин НААН  

 

сільсько-

господарські 

XVIII  19142 

Збірник наукових 

праць ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» 

ННЦ «Інститут 

землеробства 

Національної академії 

аграрних наук 

України» 

сільсько-

господарські 

XVIII  34352 

Збірник наукових 

праць Селекційно-

генетичного інституту 

– Національного 

центру 

насіннєзнавства та 

сортовивчення 

Селекційно-генетичний 

інститут – 

Національний центр 

насіннєзнавства та 

сортовивчення  

біологічні 

 

 

сільсько-

господарські 

XVIII  34974 

Зерно і хліб Інститут аграрної 

економіки НААНУ,  

АТ «Київхліб», 

економічні, технічні, 

сільськогосподарські 

XVIII  34233 



Державна акціонерна 

компанія «Хліб 

України», АТ 

«Київхліб», 

Редакційно-

видавничий центр 

«ЗіХ» 

Інтродукція рослин Національна академія 

наук України, 

Національний 

ботанічний сад ім. 

М.М.Гришка НАН 

України, Національний 

дендрологічний парк 

„Софіївка” НАН 

України, Державний 

дендрологічний парк 

„Олександрія” НАН 

України, Державний 

дендрологічний парк 

„Тростянець” НАН 

України” 

сільськогосподарські XVIII  35968 

Картоплярство Національна академія 

аграрних наук України 

сільськогосподарські XVIII  22173 

Картоплярство 

України  

Інститут картоплярства 

НААН України 

сільськогосподарські XVIII  37873 

Корми і 

кормовиробництво 

Інститут кормів та 

сільського 

господарства  Поділлі 

НААН 

сільськогосподарські XVIII  26365 

Лісівництво і 

агролісомеліорація 

Український Ордена 

«Знак Пошани» 

науково-дослідний 

інститут лісового 

господарства та 

агролісомеліорації ім. 

Г.М.Висоцького 

Державного агентства 

лісових ресурсів 

України та НАН 

України 

сільсько-господарскі XVIII  19143 

Лісове господарство, 

лісова, паперова і 

деревообробна 

промисловість 

ДВНЗ «Національний 

лісотехнічний 

університет України» 

сільсько-

господарські 

 

технічні 

XVIII  37237 

Луб’яні та технічні 

культури 

Дослідницька станція 

луб'яних культур 

Інституту сільського 

господарства 

Північного Сходу 

НААН 

сільсько-

господарські 

XVIII  35221 

“Магарач”. 

Виноградарство та 

виноробство. 

Інститут винограду і 

вина УААН “Магарач” 

технічні (технологія 

харчової 

промисловості) 

XVIII  33082 



“Магарач”. 

Виноградарство и 

виноделие 

сільськогосподарські 

(виноградарство, 

селекція рослин) 

Меліорація і водне 

господарство 

Інститут водних 

проблем і меліорації 

НААН 

технічні  

 

 

сільсько-

господарські 

XVIII  19186 

Науковий вісник 

ветеринарної 

медицини 

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет 

Міністерства аграрної 

політики України 

сільськогосподарські XVIII  32324 

Науковий вісник 

Луганського 

національного 

аграрного 

університету  

Серія: 

сільськогосподарські 

науки 

Луганський 

національний аграрний 

університет 

Міністерства аграрної 

політики України 

сільськогосподарські XVIII  33570 

Наукові праці 

Лісівничої академії 

наук України 

ДВНЗ «Національний 

лісотехнічний 

університет України», 

Громадська організація 

«Лісівнича академія 

наук України» 

сільсько-

господарські 

 

біологічні 

(лісове господарство) 

 

технічні 

XVIII  35690 

Наукові праці 

Південного філіалу 

Національного 

університету 

біоресурсів і 

природокористування 

України «Кримський 

агротехнологічний 

університет» 

Сільськогосподарські 

науки 

Національний 

університет біоресурсів 

і природокористування 

України  

сільськогосподарські XVIII  15398 

Науково-технічний 

бюлетень Інституту 

олійних культур 

НААН 

Інститут олійних 

культур НААН 

сільсько-

господарські 

XVIII  32843 

Овочівництво і 

баштанництво 

Інститут овочівництва і 

баштанництва НААН 

сільсько-

господарські  

XVIII  20405 

Проблеми 

зооінженерії та 

ветеринарної 

медицини. Частини 1. 

Сільськогосподарські 

науки;  Частина 2. 

Ветеринарні науки. 

Харківська державна 

зооветеринарна 

академія 

ветеринарні  

 

 

сільсько-

господарські 

XVIII  33062 

Продовольча 

індустрія АПК 

Національний 

університет біоресурсів 

сільсько-

господарські 

XVIII  40736 



і природокористування 

України, ПП 

«Видавниче 

представництво 

«Паралель»  

 

технічні 

Птахівництво Інститут тваринництва 

Національної академії 

аграрних наук України 

(Інститут птахівництва 

УААН) 

сільськогосподарські XVIII  21357 

Розведення і генетика 

тварин 

Інститут розведення і 

генетики тварин НААН 

сільсько-

господарські 

XVIII  26661 

Садівництво Інститут садівництва 

НААН 

сільсько-

господарські 

XVIII  20251 

Свинарство. 

Міжвідомчий 

тематичний науковий 

збірник 

Інститут свинарства і 

агропромислового 

виробництва НААН 

 

сільсько-

господарські 

XVIII  19188 

Сільський господар Львівська обласна 

державна 

адміністрація, 

Львівська академія 

ветеринарної медицини 

імені С.З.Гжицького, 

Інститут землеробства і 

тваринництва західного 

регіону НААНУ, 

Львівський 

сільськогосподарський 

інститут, Редакція 

журналу “Український 

пасічник”,  Приватна 

науково-виробнича 

фірма “Галатович”, 

Виробничо-комерційне 

об’єднання 

“Мостпласт” ЛТД 

сільськогосподарські, 

ветеринарні 

XVIII  34088 

Сортовивчення та 

охорона прав на сорти 

рослин 

Сортоизучение и 

охрана прав на сорта 

растений 

Plant Varieties 

Studying and Protection 

Український інститут 

експертизи сортів 

рослин, Селекційно-

генетичний інститут – 

Національний центр 

насіннєзнавства та 

сортовивчення, 

Інститут фізіології 

рослин і генетики НАН 

України 

біологічні 

 

сільсько-

господарські 

XVIII  36897 

Сучасне птахівництво Національний 

університет біоресурсів 

і природокористування 

України 

сільсько-

господарські 

 

ветеринарні 

XVIII  35663 

Таврійський науковий 

вісник 

ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний 

університет» 

сільсько-

господарські 

XVIII  33133 



Тваринництво 

України  

Національний 

університет біоресурсів 

і природокористування 

України, ПП 

«Видавниче 

представництво 

«Паралель» 

сільсько-

господарські 

 

 

ветеринарні 

XVIII  9749 

Техніка і технології 

АПК 

ДНУ «Український 

науково-дослідний 

інститут прогнозування 

та випробування 

техніки і технологій 

для 

сільськогосподарського 

виробництва імені 

Леоніда Погорілого», 

ДП «Український 

державний центр по 

випробуванню та 

прогнозуванню техніки 

і технологій для 

сільськогосподарського 

виробництва», МГО 

«Український 

міжнародний Інститут 

Агропромислового 

Інжинірингу» 

технічні 

 

 

 

 

сільсько-

господарські 

(агрономія) 

XVIII  39008 

Техніко-технологічні 

аспекти розвитку та 

випробування нової 

техніки і технологій 

для сільського 

господарства України  

ДНУ «Український 

науково-дослідний 

інститут прогнозування 

та випробування 

техніки і технологій 

для 

сільськогосподарського 

виробництва імені 

Леоніда Погорілого» 

технічні 

 

 

 

сільсько-

господарські 

(агрономія) 

XVIII  33403 

Цукрові буряки Інститут 

біоенергетичних 

культур і цукрових 

буряків НААН 

сільсько-

господарські 

XVIII  34142 

 


