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Сільське господарство 
Назва видання Засновник (співзасновник) Галузь 

науки 
Шифр 
видання 

Автохтонні та 
інтродуковані рослини 

Національний дендрологічний парк 
«Софіївка» Національної академії наук 
України 

сільськогосп
одарські                          
біологічні 

XVIII 37774 

Аграрний вісник 
Причорномор’я  
Agrarian Bulletin of the 
Black Sea Littoral 

Одеський державний аграрний 
університет  

сільськогосп
одарські 
ветеринарні 

XVIII 33223 

Агробіологія 
Agrobiology 

Білоцерківський національний аграрний 
університет 

сільськогосп
одарські 

XVIII 32324  

Агроекологічний журнал 
 
 
 

Інститут агроекології і 
природокористування НААН України, ДУ 
«Інститут охорони ґрунтів України», ВГО 
«Асоціація агроекологів України» 

сільськогосп
одарські 
біологічні 
економічні 

XVIII 34888 

Агрологія 
Agrology 

Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет 

сільськогосп
одарські 

XVIII 33579 

Агропромислове 
виробництво Полісся 

Інститут сільського господарства Полісся 
НААН України 

сільськогосп
одарські 

XVIII 38749 

Агрохімія і 
ґрунтознавство 
 

Національний науковий центр «Інститут 
грунтознавства та агрохімії                              
імені О.Н. Соколовського» 

сільськогосп
одарські 
біологічні 

XVIII 19167 

Біологія тварин 
The Animal Biology 
 

Інститут біології тварин НААН біологічні 
сільськогосп
одарські 
ветеринарні 

XVIII 34353 

Біоресурси і 
природокористування 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, 
Міністерство охорони навколишнього 
природного середовища України, 
Міністерство аграрної політики України 

ветеринарні 
хімічні  
сільськогосп
одарські 
біологічні 
технічні 

XVIII 39171 

Ветеринарія, технології 
тваринництва та 
природокористування 

Харківська державна зооветеринарна 
академія 

сільськогосп
одарські 
ветеринарні 

XVIII 33062 

Ветеринарна 
біотехнологія 

Інститут ветеринарної медицини УААН, 
Державний науково-контрольний інститут 
біотехнології і штамів мікроорганізмів 

сільськогосп
одарські 

XVIII 35709 

Виноградарство и 
виноделие 

Національний інститут винограду і вина 
«Магарач» 

технічні 
сільськогосп
одарські 
(виноградарство
, селекція 
рослин) 

XVIII 15159 

Виноградарство і 
виноробство 

Інститут виноградарства і виноробства                    
ім. В.Є. Таїрова Української академії 
аграрних наук 

сільськогосп
одарські 

XVIII 19872 

Вісник аграрної науки 
Вulletin of Agricultural 
Science 

Національна академія аграрних наук 
України 

сільськогосп
одарські 
біологічні 
ветеринарні  
технічні 

XVIII 30012 

Вісник аграрної науки 
Причорномор’я 

Миколаївський національний аграрний 
університет  

сільськогосп
одарські  
економічні 

XVIII 33087 



Ukrainian Black Sea region 
agrarian science  

ветеринарні 
технічні  

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) 

сільськогосп
одарські 
ветеринарні 
економічні 
технічні 

XVIII 33579 

Вісник Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету 

Житомирський національний 
агроекологічний університет  

сільськогосп
одарські  
ветеринарні 
економічні 
технічні 

XVIII 33154 

Вісник Львівського 
національного аграрного 
університету (агрономія) 

Львівський національний аграрний 
університет  

сільськогосп
одарські 
 

XVIII 34346 
 

Вісник Національного  
університету водного 
господарства та 
природокористування 

Національний  університет водного 
господарства та природокористування  

сільськогосп
одарські 
технічні 

XVIII 36159 

Вісник Полтавської 
державної аграрної 
академії 

Полтавська державна аграрна академія сільськогосп
одарські 
ветеринарні  
технічні 

XVIII 33725 

Вісник Сумського 
національного аграрного 
університету. Серія: 
Агрономія і біологія 

Сумський національний аграрний 
університет  

сільськогосп
одарські 
біологічні 

XVIII 33561 

Вісник Сумського 
національного аграрного 
університету. Серія: 
Ветеринарна медицина 

Сумський національний аграрний 
університет 
 

сільськогосп
одарські 

XVIII 33563 

Вісник Сумського 
національного аграрного 
університету.  
Серія: Тваринництво 

Сумський національний аграрний 
університет  

сільськогосп
одарські 

XVIII 33561 

Вісник Українського 
товариства генетиків і 
селекціонерів 

Українське товариство генетиків і 
селекціонерів ім. М.І.Вавилова 

сільськогосп 
одарські 
(генетика, 
селекція) 

XVIII 36811 

Вісник Уманського 
національного 
університету садівництва 

Уманський національний університет 
садівництва 

сільськогосп
одарські 
 

XVIII 35044 

Вісник Харківського 
національного аграрного 
університету                             
ім. В.В. Докучаєва 

Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва  

економічні,  
сільськогосп
одарські 

XVIII 40817 

Вісник Харківського 
національного 
аграрногоуніверситету             
ім. В.В. Докучаєва. Серія: 
Рослинництво, селекція і 
насінництво, 
плодоовочівництво 

Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва 

сільськогосп
одарські 

XVIII 40816 



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 
сільськогосп
одарські 
 
 

XVIII 34201 

Водні біоресурси та 
аквакультура 
Water bioresources and 
aguaculture 
Водные биоресурсы и 
аквакультура 

Херсонський державний                            
аграрно-економічний університет 
(ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет») 

сільськогосп
одарські 
 

XVIII 41301 

Генетичні ресурси рослин 
 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 
НААН 

сільськогосп
одарські 

XVIII 38144 

Захист і карантин рослин Інститут захисту рослин НААН  
 

сільськогосп
одарські 

XVIII 19142 

Збалансоване 
природокористування 
Сбалансированное 
природопользование  
Balanced nature using 

Інститут агроекології і 
природокористування НААН України, 
ТОВ «ЕКОІНВЕСТКОМ» 
 

сільськогосп
одарські 
економічні 
 

XVIII 40097 

Збірник наукових праць 
ННЦ «Інститут 
землеробства НААН» 

ННЦ «Інститут землеробства 
Національної академії аграрних наук 
України» 

сільськогосп
одарські 

XVIII 34352 

Збірник наукових праць 
Селекційно-генетичного 
інституту – Національного 
центру насіннєзнавства та 
сортовивчення 

Селекційно-генетичний інститут – 
Національний центр насіннєзнавства та 
сортовивчення  

біологічні 
 
сільськогосп
одарські 

XVIII 34974 

Збірник наукових праць 
Уманського 
національного 
університету садівництва 

Уманський національний університет 
садівництва  

економічні 
сільськогосп
одарські 
технічні  

XVIII 35045 

Зерно і хліб Інститут аграрної економіки НААНУ,  АТ 
«Київхліб», Державна акціонерна 
компанія «Хліб України», АТ «Київхліб», 
Редакційно-видавничий центр «ЗіХ» 

економічні 
технічні 
сільськогосп
одарські 

XVIII 34233 

Зернові культури 
 

ДУ Інститут зернових культур НААН 
України 

сільськогосп
одарські 

XVIII 34468 

Інтродукція рослин 
Интродукция растений 
Plant Introduction 

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» 

сільськогосп
одарські 
 

XVIII 35968 

Карантин і захист рослин  Інститут захисту рослин НААН сільськогосп
одарські 
біологічні 

XVIII 37342 

Картоплярство Національна академія аграрних наук 
України 

сільськогосп
одарські 

XVIII 22173 

Картоплярство України  Інститут картоплярства НААН України сільськогосп
одарські 

XVIII 37873 

Корми і 
кормовиробництво 

Інститут кормів та сільського 
господарства  Поділлі НААН 

сільськогосп
одарські 

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 

сільськогосп
одарскі 
 

XVIII 19143 

Лісове господарство, 
лісова, паперова і 
деревообробна 
промисловість 

ДВНЗ «Національний лісотехнічний 
університет України» 

сільськогосп
одарські 
технічні 

XVIII 37237 

Луб’яні та технічні 
культури 

Дослідницька станція луб'яних культур 
Інституту сільського господарства 
Північного Сходу НААН 

сільськогосп
одарські 

XVIII 35221 

«Магарач». 
Виноградарство та 
виноробство. 
«Магарач».                    
Виноградарство и 
виноделие 

Інститут винограду і вина УААН 
«Магарач» 

технічні 
(технологія 
харчової  
промисловості) 
сільськогосп
одарські 
(виноградарство
, селекція 
рослин) 

XVIII 33082 

Меліорація і водне 
господарство 

Інститут водних проблем і меліорації 
НААН 

технічні  
сільськогосп
одарські 

XVIII 19186 

Міжнародний 
тематичний науковий 
збірник «Зрошуване 
землеробство» 
Межведомственный 
тематический научный 
зборник «Орашаемое 
земледелие» 
Interagency thematic 
scientific collection 
«Irrigated agriculture» 

Інститут                                      
зрошуваного землеробства НААН 
 

сільськогосп
одарські 

XVIII 19190 

Науковий вісник 
«Асканія-Нова»  
 

Інститут тваринництва степових районів 
ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – 
Національний науковий селекційно-
генетичний центр з вівчарства 

сільськогосп
одарські 

XVIII 38596 

Науковий вісник 
ветеринарної медицини 

Білоцерківський національний аграрний 
університет Міністерства аграрної 
політики України 

сільськогосп
одарські 

XVIII 32324 

Науковий вісник 
Луганського 
національного аграрного 
університету  Серія: 
сільськогосподарські 
науки 

Луганський національний аграрний 
університет Міністерства аграрної 
політики України 

сільськогосп
одарські 

XVIII 33570 

Науковий вісник 
Львівського національного 
університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій 
імені С.З. Гжицького 
Серія: 
сільськогосподарські 
науки 

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжицького  
 

сільськогосп
одарські 
 
 

XVIII 41711 

Науковий вісник НЛТУ 
України 
 

ДВНЗ «Національний лісотехнічний 
університет України» 

біологічні 
сільськогосп
одарські 
технічні 

XVIII 32307 



економічні 
Наукові горизонти 
Scientific Horizons 
 
 

Житомирський національний 
агроекологічний університет  

сільськогосп
одарські 
економічні 
технічні 
ветеринарні 

XVIII 33154 

Наукові доповіді НУБіП 
України 
 
 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

біологічні 
сільськогосп
одарські 
ветеринарні 
технічні 

XVIII 39171 

Наукові праці Інституту 
біоенергетичних культур 
і цукрових буряків 

Інститут біоенергетичних культур і 
цукрових буряків НААН України 

сільськогосп
одарські 

XVIII 34469 

Наукові праці Лісівничої 
академії наук України 

ДВНЗ «Національний лісотехнічний 
університет України», Лісівнича академія 
наук України 

сільськогосп
одарські 
біологічні 
технічні 
економічні 

XVIII 35690 

Наукові праці Південного 
філіалу Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування 
України «Кримський 
агротехнологічний 
університет». 
Сільськогосподарські 
науки 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України  

сільськогосп
одарські 

XVIII 15398 

Науково-технічний 
бюлетень Державного 
науково-дослідного 
контрольного інституту 
ветеринарних препаратів 
та кормових добавок і 
Інституту біології тварин 

Державний науково-дослідний 
контрольний інститут ветеринарних 
препаратів та кормових добавок, Інститут 
біології тварин НААН 

сільськогосп
одарські 
ветеринарні 
 
 

XVIII 35974 

Науково-технічний 
бюлетень Інституту 
олійних культур НААН 

Інститут олійних культур НААН сільськогосп
одарські 

XVIII 32843 

Науково-технічний 
бюллетень Інституту 
тваринництва 
Національної академії 
аграрних наук України 

Інститут тваринництва Національної 
академії аграрних наук України 
 

сільськогосп
одарські 

XVIII 34093 

Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і 
цукрових буряків НААН 

сільськогосп
одарські 

XVIIIев14 

Овочівництво і 
баштанництво 

Інститут овочівництва і баштанництва 
НААН 

сільськогосп
одарські  

XVIII 20405 

Передгірне та гірське 
землеробство і 
тваринництво 

Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН 

сільськогосп
одарські 

XVIII 19146 

Подільський вісник: 
сільське господарство, 
техніка, економіка 
Podilian Bulletin: 
agriculture, engineering, 
economics 

Подільський державний 
аграрно-технічний університет 

сільськогосп
одарські 
ветеринарні 
економічні 
технічні 

XVIII 34516 

Проблеми зооінженерії та 
ветеринарної медицини. 
Частини 1. 

Харківська державна зооветеринарна 
академія 

ветеринарні  
сільськогосп
одарські 

XVIII 33062 



Сільськогосподарські 
науки;  Частина 2. 
Ветеринарні науки. 
Продовольча індустрія 
АПК 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, ПП 
«Видавниче представництво «Паралель»  

сільськогосп
одарські 
технічні 

XVIII 40736 

Птахівництво Інститут тваринництва Національної 
академії аграрних наук України 
(Інститут птахівництва УААН) 

сільськогосп
одарські 

XVIII 21357 

Рибогосподарська наука 
України 
Рыбохозяйственная наука 
Украины 
Fisheries Science of 
Ukraine 

Інститут рибного господарства НААН біологічні 
сільськогосп
одарські 
 

XVIII 35106 

Розведення і генетика 
тварин 
Разведение и генетика 
животных 
Animal Breeding and 
Genetics 

Інститут розведення і генетики тварин 
імені М.В. Зубця НААН 

сільськогосп
одарські 
 

XVIII 26661 

Рослинництво та 
грунтознавство 
Plant and Soil Sciences 

Національний університет біоресурсів  і 
природокористування України 

сільськогосп
одарські 

XVIII 41853 

Садівництво Інститут садівництва НААН сільськогосп
одарські 
біологічні 

XVIII 20251 

Свинарство. 
Міжвідомчий тематичний 
науковий збірник 

Інститут свинарства і агропромислового 
виробництва НААН 

сільськогосп
одарські 

XVIII 19188 

Селекція і насінництво 
Plant Breeding and Seed 
Production 
Селекция и семеноводство 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 
УААН 

сільськогосп
одарські 

XVIII 19868 

Сільське господарство та 
лісівництво 
Agriculture and forestry 
Сельское хозяйство и 
лесоводство 

Вінницький національний аграрний 
університет 

сільськогосп
одарські 
 

XVIII 40911 

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 

сільськогосп
одарські 
ветеринарні 

XVIII 34088 

Сільськогосподарська 
мікробіологія 
 
 

Інститут сільськогосподарської 
мікробіології НААН, Інститут 
мікробіології і вірусології                                         
ім. Д.К. Заболотного НАН України  

біологічні 
сільськогосп
одарські  
 

XVIII 37111 

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 
сільськогосп
одарські 
 

XVIII 36897 



Сучасне птахівництво Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

сільськогосп
одарські 
ветеринарні 

XVIII 35663 

Таврійський науковий 
вісник. Серія:  
Сільськогосподарські 
науки 
Taurida Scientific Herald. 
Series: Rural Sciences 

Херсонський державний                               
аграрно-економічний університет 
(ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет») 

сільськогосп
одарські 

XVIII 33133 

Тваринництво та 
технології харчових 
продуктів 
Animal Science and Food 
Technology 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

сільськогосп
одарські 

XVIII 33254 

Тваринництво України  Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, ПП 
«Видавниче представництво «Паралель» 

сільськогосп
одарські 
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 
 
сільськогосп
одарські 
(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 
сільськогосп
одарські 
(агрономія) 

XVIII 33403 

Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 
Animal Husbandry 
Products Production and 
Processing 

Білоцерківський національний аграрний 
університет 

сільськогосп
одарські 
 

XVIII 37801 

Український 
ентомологічний журнал 
 

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена 
НАН України, Інститут захисту рослин 
НАН України, ГО «Українське 
Ентомологічне Товариство» 

біологічні  
сільськогосп
одарські 
 

XVIII 33879 

Український журнал 
лісівництва та 
деревинознавства 
Ukrainian Journal of Forest 
and Wood Science 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

технічні 
сільськогосп
одарські 
біологічні 
 

XVIII 41610 

Цукрові буряки Інститут біоенергетичних культур і 
цукрових буряків НААН 

сільськогосп
одарські 

XVIII 34142 

Agricultural Science and 
Practice  
(Сільськогосподарська 
наука і практика) 

Національна академія аграрних наук 
України 
 

біологічні 
сільськогосп
одарські 

XVIII 41446 

Regulatory Mechanisms in 
Biosystems 
 

Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара 

сільськогосп
одарські 
біологічні 
ветеринарні 
медичні 

XVIII 40456 



Theoretical and Applied 
Veterinary Medicine 
 

Дніпропетровський державний                  
аграрно-економічний університет 

cільськогосп
одарські 
ветеринарні 

XVIII 40570 

Theriologia Ukrainica  
 

Національний науково-природничий 
музей НАН України 

біологічні 
сільськогосп
одарські 

XVIII 41048 

Ukrainian Journal of 
Veterinary and Agricultural 
Sciences  

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Гжицького  

ветеринарні 
сільськогосп
одарські 

XVIII 41567 

 


