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електронних періодичних видань, що включені до Переліку наукових фахових видань 
України (галузь: економічні науки), в яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1413). 

У 2017 році Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, 
Париж) включив Електронне наукове видання «Modern Economics» до міжнародного 
реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної 
ідентифікації: ISSN 2521-6392 (Online). 

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет вченою радою Миколаївського 
національного аграрного університету (протокол № 11 від 26 червня 2018 р.). 
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