
ДОВІДКА 

про вітчизняні фахові періодичні видання з підготовки здобувачів вищої 

освіти спеціальності 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Вид та назва 

видання 

Дані про видання 

(категорія, ISSN, 

видавець)  

Тематика 

URL-адреса 

архіву номерів у 

PDF-форматі 

Науковий журнал 

«Маркетинг і 

менеджмент 

інновацій» 

Категорія А 

ISSN 2227-6718 (on-

line) 

ISSN 2218-4511 (print) 

Сумський державний 

університет 

Висвітлюються актуальні 

питання з маркетингу 

інновацій та інноваційного 

менеджменту. Розглядаються 

теоретичні, методологічні та 

практичні аспекти 

інноваційних трансформацій в 

економіці. 

https://mmi.fem.sumd

u.edu.ua/content/%D0

%BF%D1%80%D0%

BE-

%D0%B6%D1%83%

D1%80%D0%BD%D

0%B0%D0%BB 

Науково-практичний 

журнал 

«Економіка та 

держава» 

 

Категорія Б 

ISSN 2306-6806 

Інститут підготовки 

кадрів державної 

служби зайнятості 

України, 

ТОВ «Редакція 

журналу «Економіка та 

держава» 

Наукове фахове видання 

України з питань економіки 

Спеціальності – 051, 071, 072, 

073, 075, 076, 292 

http://www.economy.

in.ua/ 

 

Науковий журнал 

«Економіка, 

фінанси, 

менеджмент: 

актуальні питання 

науки і практики» 

 

Категорія Б 

ISSN 2411-4413 

Вінницький 

національний аграрний 

університет 

В журналі розглядаються 

питання ефективності 

функціонування 

національного господарства 

та організаційні форми 

управління національною 

економікою. Досліджуються 

питання прогнозування та 

моделювання економічних 

процесів, 

зовнішньоекономічна 

діяльність, товарні потоки 

суб’єктів господарювання та 

їх інфраструктурне 

забезпечення.  

Спеціальності: 051, 071, 072, 

073, 075, 076, 241, 281 

http://efm.vsau.org/#a

bout 

Періодичний 

науковий журнал 

«Публічне 

управління і 

адміністрування в 

Україні» 

Категорія Б 

ISSN 2663-5240 (print)  

ISSN 2663-5259 (online) 

Причорноморський 

науково-дослідний 

інститут економіки та 

інновацій 

У журналі висвітлюються 

результати наукових пошуків 

дослідників у галузі 

публічного управління. 

http://efp.in.ua/uk 

Науково-практичний 

журнал 

«Підприємництво 

Категорія «Б» 

ISSN: 2415-3583 (print) 

ISSN: 2707-6237 (on-

В журналі висвітлюються 

теоретичні та практичні 

питання щодо дослідження 

http://www.ei-

journal.in.ua/ 



та інновації» line) 

Міжнародний 

університет фінансів 

природи, процесів, практики, 

а також майбутніх тенденцій 

підприємництва, інновацій та 

управління бізнесом 

Спеціальності: 051,  072, 073, 

075, 076,  292 

Науковий журнал 

«Проблеми і 

перспективи 

економіки та 

управління» 

Категорія Б 

ISSN 2411-5215 (print) 

ISSN 2519-4828 

(Online)  

Національний 

університет 

«Чернігівська 

політехніка» 

В журналі висвітлюються 

теоретичні проблеми розвитку 

національної економіки; 

галузеві аспекти розвитку 

національного господарства; 

проблеми менеджменту та 

розвитку продуктивних сил 

регіону, фінансових ресурсів.  

http://ppeu.stu.cn.ua/a

bout/history 

Збірник наукових 

праць  

«Проблеми і 

перспективи 

розвитку 

підприємництва» 

Категорія Б 

ISSN 2226-8820 (print)  

Харківський 

національний 

автомобільно-дорожній 

університет 

Висвітлюються актуальні 

проблеми економічної теорії, 

економіки підприємств та 

управління виробництвом, 

менеджменту, маркетингу, 

фінансів і банківської справи, 

обліку і аудиту, міжнародної 

економіки, розміщення 

продуктивних сил і економіки 

регіонів, математичних 

методів та інформаційних 

систем в економіці. 

http://ppb.khadi.khark

ov.ua/about 

Збірник наукових 

праць  

«Ринкова 

економіка: сучасна 

теорія і практика 

управління» 

Категорія Б 

ISSN 2413-9998 (print) 

Одеський національний 

університет імені І.І. 

Мечникова 

Проблематика збірнику 

наукових праць: дослідження 

розвитку соціально-

економічних систем; 

формування та розвиток 

механізмів управлінської 

діяльності на мікро- та 

макрорівнях; 

визначення критеріїв якості 

організаційно-економічного 

розвитку суспільства; 

характеристика та 

комплексний аналіз 

ефективності управлінської 

діяльності; визначення 

організаційно-правових 

моделей розвитку економіки 

та підприємств; видалення 

механізмів інноваційного 

розвитку та трансферу 

сучасних технологій; 

удосконалення системи 

економічної та управлінської 

освіти в Україні; 

розвиток системи 

професійного навчання 

http://rinek.onu.edu.u

a/about 



управлінський кадрів в 

Україні. 

Науковий журнал 

«Менеджмент та 

підприємництво в 

Україні: етапи 

становлення і 

проблеми 

розвитку» 

Категорія Б 

ISSN: 2707-5710 

Національний 

університет «Львівська 

політехніка» 

На сторінках журналу 

висвітлюються проблеми та 

перспективні напрями 

розвитку менеджменту, 

підприємництва, 

інвестиційної та інноваційної 

діяльності, особливості 

управління національним 

господарством, механізми 

підвищення ефективності 

управління науково-

освітянською діяльністю тощо 

Спеціальності: 051, 071, 072, 

073, 075, 076, 232, 292 

http://science.lpnu.ua/

uk/smeu 

Економіка, 

управління та 

адміністрування 

Категорія Б 

ISSN 2664-2468 

(Online),  

ISSN 2664-245Х (Print) 

Державний університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Висвітлюються та 

обговорюються теоретичні та 

емпіричні результати 

наукових досліджень 

вітчизняних і зарубіжних 

вчених у сфері національної 

та міжнародної економіки, 

державного управління, 

фінансової системи, 

економіки підприємств, 

статистики, інформаційного 

забезпечення систем 

управління, обліку та аудиту, 

економічної безпеки держави 

та суб’єктів підприємництва 

за допомогою відкритого 

доступу до публікацій 

дослідників. 

Спеціальності: 051, 071, 072, 

073, 076, 281, 292 

Економіка, 

управління та 

адміністрування 

(ztu.edu.ua) 

 

http://ema.ztu.edu.ua/
http://ema.ztu.edu.ua/
http://ema.ztu.edu.ua/
http://ema.ztu.edu.ua/

