
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат європейської інтеграції,
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до відома:

Керівникам закладів вищої освіти
та наукових установ

Національна академія наук
України, національні галузеві
академії наук України

Національний Еразмус+
офіс в Україні

Про видання спеціальних випусків
наукових фахових видань,
присвячених тематиці європейської інтеграції України

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України спільно з Видавничим домом 
«Гельветика» реалізовують проєкт «Тематичні випуски наукових журналів 
України з питань європейської інтеграції», інформаційний буклет додається.

У межах проєкту передбачено видання спеціальних випусків наукових 
фахових видань, присвячених тематиці європейської інтеграції України 
із таких галузей знань та спеціальностей:

• Освіта та педагогіка. Соціальна робота;
• Культура і мистецтво;
• Історія та археологія;
• Філософія;
• Філологія;
• Політологія;
• Економіка. Управління та адміністрування. Сфера обслуговування. 

Міжнародні економічні відносини;
• Психологія;
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• Журналістика;
• Право. Правоохоронна діяльність. Міжнародне право;
• Публічне управління та адміністрування.

Публікація статей у наукових журналах проєкту буде безкоштовною 
для авторів статей, усі витрати, пов’язані з виданням тематичних випусків 
в рамках цього проєкту будуть покриті за рахунок Видавничого дому 
«Гельветика».

Інформуємо, що прийняття та рецензування наукових статей триває 
до 15 вересня 2022 року. Видання випусків відбудеться до 15 листопада 
2022 року із подальшою презентацією.

Додаток: на 8 арк.

З повагою

Генеральний директор директорату Олександр ПИЖОВ

Максим КОЛУМБЕТ,
m_kolumbet@mon.gov.ua

mailto:m_kolumbet@mon.gov.ua


ТЕМАТИЧНІ ВИПУСКИ 
НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ УКРАЇНИ 

З ПИТАНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ



Організатор проєкту: 
Міністерство освіти і науки України

Видавець проєкту: 
Видавничий дім «Гельветика»

Мета проєкту: 
популяризація впровадження євроінтеграційної тематики у наукові 
дослідження з різних наук вчених, ЗВО та наукових установ України.

Дати проєкту: 
• узгодження концепції проєкту: 11–15 липня 2022 року; 
• прийняття та рецензування наукових статей: 16 липня – 15 вересня  

2022 року; 
• видання випусків: 16 вересня – 15 листопада 2022 року; 
• презентація випусків 16 листопада – 15 грудня 2022 року.

Цільова аудиторія проєкту: 
науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові 
співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, 
аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться питаннями європейської 
інтеграції.

ЗВО та наукові установи засновники журналів:
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
• Національний авіаційний університет
• Львівський національний університет імені Івана Франка
• Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
• Херсонський державний університет
• Південноукраїнський національний педагогічний університет  

імені К. Д. Ушинського
• Ужгородський національний університет
• Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
• Запорізький національний університет
• Київський регіональний центр Національної академії правових наук 

України
• Університет митної справи та фінансів 
• Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Галузі та спеціальності журналів проєкту:
• Освіта та педагогіка. Соціальна робота
• Культура і мистецтво
• Історія та археологія
• Філософія
• Філологія
• Політологія
• Економіка. Управління та адміністрування. Сфера обслуговування. 

Міжнародні економічні відносини
• Психологія
• Журналістика
• Право. Правоохоронна діяльність. Міжнародне право
• Публічне управління та адміністрування

Фінансові аспекти проєкту: 
Публікація статей у наукових журналах проєкту буде безкоштовною  
для авторів статей, усі витрати, пов’язані з виданням тематичних випусків  
в рамках проєкту будуть покриті за рахунок видавничого дому «Гельветика».



+38 (099) 551 89 43
editor@chasopys.ps.npu.kiev.ua

chasopys.ps.npu.kiev.ua

+38 (068) 620 25 34
editor@uad-jrnl.nau.in.ua  

uad-jrnl.nau.in.ua 

Науковий часопис  
Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова.  
Серія 5: Педагогічні науки:  
реалії та перспективи

Засновник видання:  
Національний педагогічний університет  
імені М. П. Драгоманова, м. Київ
Головний редактор:  
Слабко Володимир Миколайович,  
доктор педагогічних наук, професор
Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України  
від 2 липня 2020 року № 886 (Додаток № 4)
Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки;  
012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта;  
014 – Середня освіта (за предметними 
спеціальностями); 015 – Професійна освіта  
(за спеціалізаціями); 016 – Спеціальна освіта;  
231 – Соціальна робота
Періодичність: 6 разів на рік
Мова публікацій:  
українська, англійська, іспанська, італійська, 
німецька, польська, словацька, угорська, 
французька, чеська
ISSN (print): 2311-5491
ISSN (online): 2664-3537
Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання:  
Index Copernicus, Vernadsky National Library  
of Ukraine

Український мистецтвознавчий 
дискурс

Засновники видання:  
Національний авіаційний університет,  
Видавничий дім «Гельветика» 
м. Київ
Головний редактор:  
Роготченко Олексій Олексійович,  
доктор мистецтвознавства,  
старший науковий співробітник
Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України від 6 червня  
2022 року № 530 (Додаток № 2)
Спеціальності:  
022 – Дизайн; 023 – Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація
Періодичність: 6 разів на рік
Мова публікацій:  
українська, англійська, німецька, французька, 
іспанська, польська
ISSN (print): 2786-5886 
ISSN (online): 2786-5894
Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання:  
Index Copernicus, Vernadsky National Library  
of Ukraine

http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/
http://uad-jrnl.nau.in.ua/index.php/uad


+38 (098) 985-01-58
editor@pahs.stateuniversity.ks.ua

pahs.journal.kspu.edu

+38 (096) 66 38 612
editor@filos.dspu.in.ua

filos.dspu.in.ua

Південний архів (історичні науки)

Засновник видання:  
Херсонський державний університет 
м. Івано-Франківськ (м. Херсон)

Головний редактор:  
Водотика Сергій Григорович,  
доктор історичних наук, професор

Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України  
від 27 вересня 2021 року № 1017 (Додаток № 3)

Спеціальності:  
032 – Історія та археологія

Періодичність: 4 рази на рік

Мова публікацій:  
українська, англійська

ISSN (print): 2786-5118 
ISSN (online): 2786-5126

Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання: 
Index Copernicus, Vernadsky National Library  
of Ukraine

Людинознавчі студії: збірник наукових 
праць Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана 
Франка. Серія: Філософія

Засновник видання:  
Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка 
м. Дрогобич

Головний редактор:  
Скотна Надія Володимирівна,  
доктор філософських наук, професор

Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України  
від 24 вересня 2020 року № 1188 (Додаток № 5)

Спеціальності:  
033 – Філософія

Періодичність: 2 рази на рік

Мова публікацій:  
українська, англійська, польська

ISSN (print): 2522-4700 
ISSN (online): 2522-4719

Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання:  
Google Scholar, Index Copernicus,  
Vernadsky National Library of Ukraine

http://pahs.journal.kspu.edu/index.php/pahs
http://filos.dspu.in.ua/index.php/filos


+38 (068) 620 25 34
editor@foliaphilologica.uni.kyiv.ua  

foliaphilologica.uni.kyiv.ua

+38 (095) 407 64 10
editor@politicus.od.ua

politicus.od.ua

Folia Philologica

Засновник видання:  
Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 
м. Київ

Головний редактор:  
Корольов Ігор Русланович,  
доктор філологічних наук, доцент

Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України від 6 червня  
2022 року № 530 (Додаток № 2)

Спеціальності:  
035 – Філологія

Періодичність: 4 рази на рік

Мова публікацій:  
українська, англійська, німецька, польська, 
литовська

ISSN (print): 2786-5924 
ISSN (online): 2786-5932

Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання:  
Index Copernicus, Vernadsky National Library  
of Ukraine

Politicus

Засновник видання:  
Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського 
м. Одеса

Головний редактор:  
Наумкіна Світлана Михайлівна,  
доктор політичних наук, професор

Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України  
від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток № 1)

Спеціальності:  
052 – Політологія

Періодичність: 4 рази на рік

Мова публікацій:  
українська, англійська, польська, німецька

ISSN (print): 2414-9616 
ISSN (online): 2664-6013

Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання:  
Index Copernicus, Vernadsky National Library  
of Ukraine

https://foliaphilologica.uni.kyiv.ua/index.php/foliaphilologica
http://www.politicus.od.ua/


+38 (097) 085 34 95
editor@visnyk-econom.uzhnu.uz.ua

visnyk-econom.uzhnu.uz.ua

+38 (095) 859 16 50
journal@psy-visnyk.lnu.lviv.ua

psy-visnyk.lnu.lviv.ua

Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. 
Серія: Міжнародні економічні 
відносини та світове господарство

Засновник видання:  
Ужгородський національний університет 
м. Ужгород
Головний редактор:  
Пойда-Носик Ніна Никифорівна,  
кандидат економічних наук, професор
Фахова реєстрацiя (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України  
від 2 липня 2020 року № 886 (Додаток № 4)
Спеціальності:  
051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування;  
072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 
073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг;  
292 – Міжнародні економічні відносини 
Періодичність: 6 разів на рік
Мова публікацій: українська, англійська
ISSN (print): 2413-9971
Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання: 
Google Scholar, Index Copernicus, Vernadsky  
National Library of Ukraine

Вісник Львівського університету.  
Серія: Психологічні науки

Засновник видання:  
Львівський національний університет  
імені Івана Франка 
м. Львів

Головний редактор:  
Жигайло Наталія Ігорівна,  
доктор психологічних наук, професор

Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України  
від 19 квітня 2021 року № 420 (Додаток № 3)

Спеціальності:  
053 – Психологія

Періодичність: 2 рази на рік

Мова публікацій:  
українська, англійська

ISSN (print): 2522-1876 
ISSN (online): 2663-4465

Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання:  
Index Copernicus, Vernadsky National Library  
of Ukraine

http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/
http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/


+38 (098) 985 01 58
editor@philol.vernadskyjournals.in.ua

philol.vernadskyjournals.in.ua

+38 (066) 535 76 87
editor@law.journalsofznu.zp.ua

law.journalsofznu.zp.ua

Вчені записки Таврійського 
національного університету  
імені В. І. Вернадського.  
Серія: Філологія. Журналістика

Засновник видання:  
Таврійський національний університет  
імені В. І. Вернадського 
м. Київ (м. Сімферополь)
Головний редактор:  
Казарін Володимир Павлович,  
доктор філологічних наук, професор
Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України  
від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток № 1)
Спеціальності:  
035 – Філологія; 061 – Журналістика
Періодичність: 4 рази на рік
Мова публікацій:  
українська, англійська
ISSN (print): 2663-6069 
ISSN (online): 2663-6077
Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання:  
Index Copernicus, Vernadsky National Library  
of Ukraine

Ампаро

Засновник видання:  
Запорізький національний університет 
м. Запоріжжя

Головний редактор:  
Коломоєць Тетяна Олександрівна,  
доктор юридичних наук, професор

Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України  
від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток № 1)

Спеціальності:  
081 – Право; 262 – Правоохоронна діяльність;  
293 – Міжнародне право

Періодичність: 4 рази на рік

Мова публікацій:  
українська, англійська, польська

ISSN (print): 2786-5649  
ISSN (online): 2786-5657 

Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання:  
Index Copernicus, Vernadsky National Library  
of Ukraine

http://philol.vernadskyjournals.in.ua/
http://law.journalsofznu.zp.ua/


+38 (063) 679 83 20
info@newukrainianlaw.in.ua

newukrainianlaw.in.ua

+38 (098) 985 01 58
editor@customs-admin.umsf.in.ua

customs-admin.umsf.in.ua

Нове українське право

Засновник видання:  
Київський регіональний центр  
Національної академії правових наук України 
м. Київ

Головний редактор:  
Гриняк Андрій Богданович,  
доктор юридичних наук, професор

Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
на підставі Наказу МОН України  
від 19 квітня 2021 року № 420 (Додаток № 3) 

Спеціальності:  
081 – Право

Періодичність: 6 разів на рік

Мова публікацій:  
українська, англійська, німецька, польська, 
французька, іспанська

ISSN (рrint): 2710-4818  
ISSN (оnline): 2710-4826 

Міжнародні бази та каталоги,  
в яких індексується видання:
Index Copernicus, Vernadsky National Library  
of Ukraine

Публічне управління  
та митне адміністрування

Засновник видання:  
Університет митної справи та фінансів 
м. Дніпро

Головний редактор:  
Івашова Людмила Миколаївна,  
доктор наук з державного управління,  
професор

Фахова реєстрація (категорія «Б»):  
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