
Перелік наукових фахових періодичних видань України з фондів ОННБ 
станом на 01.05.2022 р. 

 
Державне управління 

Назва видання Засновник (співзасновник) Галузь 
науки 

Шифр 
видання 

Актуальні проблеми 
державного управління. 
Збірник наукових праць 
Одеського регіонального 
інституту державного 
управління 

Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України 

державне 
управління 

 
XVIII 33861 

Актуальні проблеми 
державного управління 
Pressing Problems of 
Public Administration:           
зб. наук. пр. 

Харківський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України 

державне 
управління 

 
XVIII 33688 

Актуальні проблеми 
державного управління, 
педагогіки та психології 

Херсонський національний технічний 
університет 

державне 
управління 
педагогічні 

 
XVIII 38918 

Аспекти публічного 
управління  
 

Дніпропетровський  регіональний 
інститут державного управління 
Національної академії державного 
управління при Президентові України 

державне 
управління 

 
XVIII 40304 

Вісник Академії 
управління МВС 

Академія управління Міністерства 
внутрішніх справ  

юридичні 
державне 
управління 

 
XVIII 38060 

Вісник Київського 
національного 
університету 
імені Тараса Шевченка 
серія: Державне 
управління 

Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 
 

державне 
управління 

 
XVIII 40607 

Вісник Національного 
університету цивільного 
захисту України                
Серія «Державне 
управління» 

Національний 
університет цивільного захисту України 
 

державне 
управління 

 
XVIII 40661 

Вісник Національної 
академії державного 
управління при 
Президентові України 

Національна академія державного 
управління при Президентові України 

державне 
управління 

 
XVIII 32806 

 

Вісник післядипломної 
освіти: збірник 
наукових праць 
Серія «Управління та 
адміністрування» 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
 

державне 
управління 

 
XVIII 40899 

Вісник Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету. Серія: 
економічні науки 

Чернігівський державний технологічний 
університет МОН України 

державне 
управління 

 
XVIII 40812 

Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського, серія 

Таврійський національний університет 
імені В.І. Вернадського 
 

державне 
управління 

 
XVIII 41842 



«Публічне управління та 
адміністрування» 
Scientific notes of Taurida 
National V.I. Vernadsky 
University series «Public 
Management and 
Administration» 
(Вчені записки Таврійського 
національного університету 
імені В.І. Вернадського, серія 
«Державне управління» 
Scientific notes of Taurida 
National V.I.Vernadsky 
University series «Public 
Administration») 
Держава та регіони. 
Серія: Публічне 
управління і 
адміністрування 
State and Regions. Series 
«Public Management and 
Administration» 
(Держава та регіони. Серія: 
Державне управління) 

Класичний приватний університет державне 
управління 

 
XVIII 38779 

Державне будівництво та 
місцеве самоврядування :                     
зб. наук. пр. 

Національна академія правових наук 
України, Науково-дослідний інстиут 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування 

державне 
управління 

 
XVIII 35414 

Державне управління та 
місцеве самоврядування 

Дніпропетровський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України 

державне 
управління 

 
XVIII 35781 

Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток 

Дніпровський державний                          
аграрно-економічний університет 

державне 
управління 
 

 
XVIII ев 13 

Економіка будівництва і 
міського господарства 
Экономика строительства 
и городского хозяйства. 
Economics of Civil 
Engineering and 
Municipal Economy. 

Донбаська національна академія 
будівництва і архітектури МОН України 
 

економічні 
державне 
управління 
 

 
XVIII 37742 

 

Економіка та держава. 
Серія: державне 
управління 
Экономика и государство 

Інститут підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України, ТОВ «Редакція 
журналу «Економіка та держава» 

державне 
управління 

 
XVIII 35468 

Експерт: парадигми 
юридичних наук і 
державного управління 
 

Науково-дослідний інститут судової 
експертизи з питань інтелектуальної 
власності Міністерства юстиції України, 
ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія 
управління персоналом» 

юридичні 
державне 
управління 
 

 
XVIII 41500 

Ефективність 
державного управління 

Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України 

економічні 
державне 
управління 
технічні 

 
XVIII 36125 

Збірник наукових праць 
Донецького державного 
університету управління 

Донецький державний університет 
управління  

державне 
управління 
економічні 

 
XVIII 34540 

Збірник наукових праць 
Національної академії 
державного управління 

Національна академія державного 
управління при Президентові України 

державне 
управління 
 

 
XVIII 33684 
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при Президентові 
України 
Інвестиції: практика та 
досвід  
 

Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили, 
ТОВ «ДКС Центр» 

державне 
управління 
економічні 

 
XVIII 37819 

Кримський юридичний 
вісник 

Кримський юридичний інститут 
Одеського державного університету 
внутрішніх справ  МВС України 

юридичні  
державне 
управління 

 
XVIII 36641 

Літопис Волині  
 

Волинський національний 
університет імені Лесі Українки 
(Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки) 

державне 
управління 
історичні 
політичні 

 
XVIII 36036 

Науковий вісник: 
Державне управління 
Научный вестник: 
государственное 
управление 
Scientific Herald: Public 
Administration 

Інститут державного управління та 
наукових досліджень з цивільного захисту 
(Український науково-дослідний інститут 
цивільного захисту, ПАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна Академія управління 
персоналом») 

державне 
управління 
 
 

 
XVIII 41578 

Науковий журнал 
«Менеджер. Вісник 
Донецького державного 
університету 
управління» 

Донецький державний університет 
управління  

державне 
управління  
економічні 

 
XVIII 34988 

Наукові перспективи  
 

Громадська організація «Всеукраїнська 
асамблея докторів наук з державного 
управління», Приватне акціонерне 
товариство «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління 
персоналом», Громадська організація 
«Асоціація науковців України» 

державне 
управління 
економічні 
психологічні 
юридичні 
 

 
XVIII 41745 

Право та державне 
управління 

Класичний приватний університет державне 
управління 
юридичні  

 
XVIII 39444 

Публічне 
адміністрування та 
національна безпека 
Public Administration and 
National Security 

Громадська наукова організація 
«Всеукраїнська асамблея докторів наук з 
державного управління»,  
Видавничий дім «Інтернаука» 

державне 
управління 
 
 

 
XVIII 41495 

Публічне управління та 
митне адміністрування 

Університет митної справи та фінансів   державне 
управління 
 
 

 
XVIII 39292 

Публічне управління та 
регіональний розвиток 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

державне 
управління 

 
XVIII 41154 

Публічне управління: 
теорія та практика 

Харківський регіональний інститут 
державного управління, Асоціація 
докторів наук з державного управління 

державне 
управління 

 
XVIII 39165 

Публічне урядування 
Public management 

ГО «Всеукраїнська асамблея докторів 
наук з державного управління», ПАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом» 

державне 
управління  
 

 
XVIII 40830 

Статистика України Державна служба статистики, ДП 
«Науково-технічний комплекс 
статистичних досліджень», Національна 
академія статистики, обліку та аудиту, 
Національна академія державного 
управління при Президентові України  

державне 
управління 

 
XVIII 33967 



(Міністерство статистики України, 
Науково-технічний комплекс (НТК) 
статистичних досліджень) 

Стратегічні пріоритети Національний інститут стратегічних 
досліджень 

державне 
управління   

 
XVIII 37882  

Теорія та практика 
державного управління 

Харківський регіональний інститут 
державного управління національної 
академії державного управління при 
Президентові України 

державне 
управління 
 
 

 
XVIII 36005 

Університетські наукові 
записки 

Хмельницький університет управління та 
права, Національна академія державного 
управління при Президентові України, 
Інститут законодавства Верховної Ради 
України  

державне 
управління 
юридичні 
економічні 

 
XVIII 37592 

Управління сучасним 
містом  

Національна академія державного 
управління при Президентові України 

економічні  
державне 
управління 

 
XVIII 35528 

Честь і закон Національна академія Національної 
гвардії України 

військові 
технічні 
державне 
управління 
юридичні  
психологічні 
економічні 
технічні 
військові 

 
XVIII 35600 

Public Policy and 
Accounting  
 

Державний університет 
«Житомирська політехніка» 

економічні 
державне 
управління 

 
XVIII 41869 

 


