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Журнали України 

 

FORBES. Украина +  журнал «Кореспондент» 
 
Фінансово-економічний журнал Forbes публікує історії успішних проектів та  їх товарів, 
історії життя та діяльності відомих підприємців, причини та наслідки нагальних подій, 
рейтинги  найбагатших людей світу та України, маркетингові поради та ін. 
 
http://forbes.ua/ 

 

Insurance Top  
 
Спеціалізований журнал із страхування, який щоквартально публікує показники 
діяльності та рейтинги страхових компаній України. 
 
http://forinsurer.com/top/   

 

Актуальні проблеми економіки  
Науковий економічний журнал 
 
Журнал, який висвітлює актуальні теми з економічної теорії;  національної економіки; 
економіки підприємств;  фінансів, грошей та кредиту; математичних методів, моделей та 
інформаційних технологій в економіці та ін.. 
Міжнародна індексація: 
SciVerse Scopus by Elsevier – з жовтня 2009 року; 
Index Copernicus – з січня 2010 року; 
EBSCOhost – з січня 2011 року; 
Ulrich’s Periodicals Directory – з березня 2011 року; 
EconLit - з жовтня 2013 року; 
Cabell's Directories – з січня 2014 року, 
ABI/Inform (by ProQuest) – з січня 2014 року.   
http://eco-science.net/ 

 

Аудитор України 
 
Офіційне видання Аудиторської палати України, Спілки аудиторів України. Публікації 
офіційних документів АПУ та ВПГО 'САУ', НБУ, ГНАУ, ДКПЦБФР та ін. установ, огляд 
законодавчих новин, консультаційно-методичні матеріали з питань аудиту, 
бухгалтерського та податкового обліку, тести до сертифікації аудиторів. 
 
http://auditorukr.com.ua/ 
 
 
 
 

 

 Баланс 
Професійний журнал 
 
«БАЛАНС» – спеціалізоване видання про облік і податки, яке об`єднує бухгалтерське 
співтовариство шляхом добре організованого зворотного зв`язку із читачами за 
допомогою інтерактивних електронних розсилань і живого спілкування на 
консультаційній лінії та клубах бухгалтерів. 

http://forbes.ua/
http://forinsurer.com/top/
http://eco-science.net/
http://auditorukr.com.ua/


 

Банківська справа  
Науково-практичний журнал 
 
Журнал, який розрахований на працівників банківських установ, державних службовців, 
економістів, науковців, викладачів вузів, аспірантів та студентів економічних 
спеціальностей. Журнал висвітлює становлення та перспективи розвитку фінансової та 
банківської систем в Україні; досвід функціонування провідних держав світу та 
можливість використання цього досвіду в Україні; аналіз принципів діяльності та 
організаційної структури банків; організація системи міжбанківських комунікацій; 
застосування сучасних методів обробки фінансових показників. 
 

 

Банковский менеджмент 
 
Журнал висвітлює питання системного підходу до ефективного управління банком, 
стратегію, управління персоналом, маркетингові та IT-рішення. 
 
 
 
 

 

Безпека життєдіяльності 
 
Цей журнал висвітлює питання організації безпеки життєдіяльності в навчально-виховних 
закладах, установах, організаціях. Надає офіційну інформацію Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства надзвичайних ситуацій з питань безпеки життєдіяльності, 
охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, надзвичайних ситуацій, побутового 
травматизму. 
 
 

 

Бібліотечна планета   
Науково-виробничий журнал 
Журнал віддзеркалює роботу книгозбірень всіх рівнів і форм підпорядкування, розкриває 
актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи, пропагує кращий національний і 
зарубіжний досвід, розповідає про окремих творчих працівників галузі – від завідувача 
сільської бібліотеки до фахівця державного або й національного закладу. 
 
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=5907 
 

 

Бібліотечний вісник  
Науково-теоретичний та практичний журнал 
 
Практичний журнал у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, 
документознавства, книгознавства та інформаційної діяльності. Видання віддзеркалює 
комплекс наукових і теоретичних проблем книги, організації бібліотек, питань 
бібліотечного життя сьогодення, історичні аспекти. 
 
Статті  
 

http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=5907
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bv


 

Бухгалтерський облік і аудит 
Науковий журнал 
 
Публікує нормативні документи з обліку, аудиту, оподаткування та коментарі до них 
провідних вчених та практиків, у тому числі  Управління методології бухгалтерського 
обліку Мінфіну України, а також статті, консультації, практичні рекомендації, критику і 
бібліографію, хроніку офіційних подій. Друкуються також статті з підвищеними вимогами 
до їх наукового рівня. 
 

 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України 
 
Видання пропонує читачам тематичні збірки законодавства, судової практики, науково-
практичні коментарі до окремих нормативно-правових актів, роз'яснення фахівців з 
актуальних питань правового регулювання суспільних відносин, зразки документів тощо. 
Видання поширює практичну, наукову та науково-методичну правову інформацію, 
нормативні акти щодо предмета регулювання суспільних відносин та практики 
застосування чинного законодавства. 
 

 

Бюлетень Національно  банку України 
Офіційне видання НБУ 
 
Аналіз і статистика грошово-кредитної сфери: монетарний огляд, дані про кредитування, 
процентні ставки, курси валют, вклади населення, баланс Національного Банку України. 
 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127  
 

 

Вища освіта України  
Науковий журнал 
 
Теоретичний та науково - методичний часопис містить низку рубрик, в яких друкуються 
матеріали з проблем вищої освіти, висвітлюються актуальні питання методології і 
методики освітнього процесу, політики освіти, організації освіти в Україні. 
 
 

 

Вища школа  
Науково-практичне видання 
 
Проблематика журналу: управління освітою, економіка освіти, освітні реформи, 
педагогіка, Болонський процес. В журналі друкуються виступи керівників галузі про 
практичний досвід в системі освіти України, інформаційні матеріали тощо. 
 
 
 

 

Вісник економічної науки України  
Науковий журнал 
 
Публікація наукових статей широкого спектру теоретичних і прикладних проблем 
економіки, оглядових і дискусійних статей. 
 
Статті 
 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Venu


 

Вісник Київського національного торговельно-
економічного університету  
Науковий журнал 
 
У журналі публікуються результати досліджень  з проблем макроекономічної теорії та 
реформування економіки України;  підвищення ефективності підприємницької діяльності 
в різних галузях;  обліку, фінансового аналізу та контролю;  розвитку фондового, 
страхового та банківського ринків;  опанування спадщини філософських та історичних 
наук тощо. 
 
http://visnik.knteu.kiev.ua/index.php?lang=uk 

 

Вісник Національного банку України 
Науково-практичний журнал НБУ 
 
Тематична спрямованість  журналу — висвітлення різних аспектів діяльності НБУ і 
банківської системи України в цілому, питань методології та практики банківської справи, 
актуальних проблем макроекономіки, фінансово-кредитних відносин тощо.  
Щомісяця в журналі друкуються основні  показники діяльності банків  України,   основні 
монетарні параметри грошово-кредитного ринку України, дані про офіційний курс гривні 
щодо іноземних валют, дані про ринок державних цінних паперів України. Щокварталу 
подається структура активів, зобов'язань, власного капіталу банків та фінансові 
результати діяльності  банків України. 
 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=60949 

 

Вісник . Право знати все про податки та збори.  
 
Відомчий журнал ДПА України публікує законодавчі акти з питань оподаткування, 
інструктивно-методичні матеріали з податкових і неподаткових платежів, коментарі і 
консультації провідних спеціалістів. Висвітлює проблеми бухобліку, досвід роботи ДПА, 
питання макроекономіки та підприємництва.  
 
http://www.visnuk.com.ua/ 

 

Вісник Тернопільського національного економічного 
університету  
Науковий журнал 
 
Наукове видання публікує статті з економіки і управління національним господарством;  
економіки підприємства; фінансів, кредиту та грошей; обліку та аудиту; економічної 
думки. 
 
Статті 
 

 

Вісник Університету банківської справи НБУ 
Збірник наукових праць 
 
В збірнику висвітлюються питання  теоретичного та  прикладного характеру , які 
присвячені проблемам функціонування і розвитку національної економіки в цілому і 
фінансово-кредитної сфери зокрема, та які мають наукову і практичну цінність. Збірник 
розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів 
підприємств усіх форм власності,науковців та студентів  навчальних закладів.  
 
Статті 
 

http://visnik.knteu.kiev.ua/index.php?lang=uk
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=60949
http://www.visnuk.com.ua/
http://library.tneu.edu.ua/index.php/resursy-biblioteky/naukovi-vydannia-tneu?layout=edit&id=235
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VUbsNbU


 

Віче  
Теоретичний і громадсько-політичний журнал 
 
Журнал висвітлює  теоретичні і практичні проблеми конституційного будівництва 
демократичної держави, сприяння розвитку правових, економічних і духовних засад 
незалежної України. 
 
http://www.viche.info/ 

 

Вокруг света 
 
Перший загальнонаціональний пізнавальний журнал. Легендарне видання, відоме з 
1861 року. Змістовна, різнопланова, цікава інформація про географію, історію, культуру, 
медицину, технології, мандри. Журнал видається в Україні російською мовою.  
 
http://www.vokrugsveta.ru/ 
 

 

Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво  
Науково-виробничий журнал 
 
Журнал висвітлює питання економіки та управління підприємствами; математичних 
методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; бухгалтерського обліку, 
аналізу й аудиту; грошей, фінансів і кредиту; світового господарства і міжнародних 
економічних відносин; економічної теорії та історії економічної думки. 
 
Статті 
 

 

Дніпро 
Популярний літературно-художній журнал 
Журнал орієнтується на смаки сучасного читача. У ньому представлено такі рубрики: 
проза , сучасна поезія, драма, критика, нобелівка.   
 
http://www.dnipro-ukr.com.ua/index.html 
 
 

 

Довідник кадровика 
Практичний щомісячний журнал 
 
На сторінках журналу надається довідкова інформація з кадрових питань для керівників 
підприємств, працівників кадрових служб, юристів. 
 
http://kadrovik.ua/content/pro-zhurnal 

 

 

Екологічний вісник 
Науково-популярний журнал 
 
Журнал пропонує Вашій увазі наукові статті з конкретних екологічних проблем. Якщо Вас 
цікавлять проблеми енерго- та ресурсозбереження, впровадження новітніх технологій у 
природоохоронній діяльності сторінки журналу з результатами прикладних досліджень 
до Ваших послуг. 
 
http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk 
 

http://www.viche.info/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=drep
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://www.dnipro-ukr.com.ua/index.html
http://kadrovik.ua/content/pro-zhurnal
http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk


 

Економіка АПК  
Науково-виробничий журнал 
 
Журнал “Економіка АПК” входить до переліку фахових наукових видань. У журналі 
виділені рубрики за змістовим характером: проблеми аграрної реформи та особливості її 
здійснення, формування й розвиток аграрного ринку, фінансові проблеми та особливості 
кредитування сільськогосподарських формувань, соціально-економічна перебудова на 
селі, досвід зарубіжних країн у галузі розвитку агропромислового комплексу та інші. 
 
http://eapk.org.ua/ 
 

 

Економіка і прогнозування 
Науково-аналітичний журнал 
 
На сторінках журналу друкуються матеріали щодо перспектив розвитку економіки, 
науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових 
перетворень та функціонування нової економічної моделі, подаються огляди 
кон’юнктури ринків, висвітлюються актуальні питання поєднання економіки та політики, 
творчі дискусії з проблем суспільних трансформацій, події наукового життя тощо. 
 
http://eip.org.ua/ 
 

 

Економіка і регіон 
Науковий журнал 
 
У журналі публікуються наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, 
докторантів, аспірантів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів та спеціалістів-практиків за актуальною проблематикою соціально-
економічного розвитку країни та її регіонів. 
 
http://eir.pntu.edu.ua/uk/ 
 

 

Економіка та держава 
Міжнародний науково-практичний журнал.  
 
Фахове видання з економіки та державного управління. Включено до переліку ВАК. 
Висловлює основні напрямки розвитку економічної науки в державі та суспільстві, 
державне управління в Україні. 
 
http://www.economy.in.ua/ 
 

 

Економіка України  

Науковий журнал 
 
Журнал "Економіка України" містить аналітичні матеріали, наукові публікації, навчальні 
матеріали соціально-економічного спрямування. Метою журналу є розкриття актуальних 
економічних проблем, що відбуваються в нашій країні, їх наукового аналізу та пошук 
шляхів їх вирішення. 
 
Статті 
 

http://eapk.org.ua/
http://eip.org.ua/
http://eir.pntu.edu.ua/uk/
http://www.economy.in.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EkUk


 

Економіка. Фінанси. Право  
Науковий журнал 
    
Проблематика: висвітлення практичних і методичних матеріалів у галузях економіки, 
права, бухгалтерського обліку, оподаткування й аудиту. 
 
http://efp.in.ua/ 
 

 

Економіст  
Науковий журнал 
 
Загальноукраїнський науково-публіцистичний журнал. Моніторинг основних подій і 
актуальна аналітика. Тенденції та прогнози, інформація і нові ідеї в одному виданні.  
Входить у міжнародну наукометричну базу RePec. 
 
http://ua-ekonomist.com/ 
 

 

Економічна теорія  

Науковий журнал 
 
Публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем економічної теорії; 
консолідація теоретичної економічної думки; висвітлення наукових досліджень в галузі 
економічної теорії; сприяння роботі з науково-методичного забезпечення підготовки 
фахівців з економічної теорії. 
 
http://www.etet.org.ua/ 
 

 

Економічний часопис - ХХІ  
Науковий журнал 
 
Висвітлення фундаментальних досліджень у галузі економічних та політичних наук, 
світового господарства, міжнародних економічних відносин, державного управління, 
національної безпеки. 
Науковий журнал "Економічний часопис-ХХІ" внесено до міжнародних наукометричних 
баз даних наукових видань:  
1)  Scopus, Нідерланди - з вересня 2013  
2) Index Copernicus, Польща - з жовтня 2011 року 
3) Ulrich’s Periodicals Directory, Велика Британія, США - з травня 2012 року 
4) EBSCOhost, США - з вересня 2012 року 
5) Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) - березня 2013 року New! 
6) INFOBASE INDEX, Індія – з серпня 2014  
7) Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Росія - з березня 2013  
 
http://soskin.info/ea/ 
 

 

Журнал європейської економіки  
Науковий журнал 
 
Видання Тернопільського національного економічного університету з питань теорiї 
мiжнародної економiки, економiки європейських країн, європейської iнтеграцiї, ринку 
фінансово-банківських послуг, регіоналізації та глобалізації. 
 
http://jee.te.ua/ua/home/ 
Статті 

http://efp.in.ua/
http://ua-ekonomist.com/
http://www.etet.org.ua/
http://soskin.info/userfiles/file/2014/Acceptance_in_SciVerse_Scopus_letter_Ekonomicnij_1.jpg
http://soskin.info/userfiles/file/2014/Economic%20Annals-XXI%20in%20INFOBASE%20INDEX.jpg
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37573
http://soskin.info/ea/
http://jee.te.ua/ua/home/
http://library.tneu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=37


 

Зовнішні справи 
Суспільно-політичний журнал 
 
Журнал висвітлює важливі події міжнародного життя, подає аналітичні матеріали, 
присвячені проблемам євро та північноатлантичної інтеграції України та інших країн 
колишнього соціалістичного табору, знайомить з історією, культурою та кухнями народів 
світу. 
 
 http://www.uaforeignaffairs.com/ 
 

 

Інвестиції: практика та досвід  
Науковий журнал 
 
Спеціалізоване науково-практичне видання про теорію і механізми інвестицій. 
 
http://www.investplan.com.ua/ 
 
 

 

Інтелектуальна власність 
Науково-практичний журнал 
 
Видання висвітлює актуальні питання у інтелектуальній сфері, дає практичні поради з 
патентно- ліцензійної та судово-експертної діяльності. 

 
http://www.intelvlas.com.ua/ 

 

 

Казна України  

Фаховий журнал 
 
Журнал “Казна України” - професійне і практичне відомче видання, що комплексно 
висвітлює казначейську проблематику,  надає змогу фахівцям поповнювати свої знання. 
 
 

 

Календар знаменних і пам'ятних дат  

 
Мета цього календаря  – нагадати про пам’ятні події, знаменні дати, ювілеї видатних 
діячів, що відзначатимуться у поточному році. Основна увага приділена постатям, які 
присвятили своє життя розвитку культури, науки, просвітництву, економічному та 
політичному поступу України. 
В календарі фактографічні відомості поєднуються з бібліографічною інформацією. 
Подається перелік дат за місяцями, а до найважливіших – нариси, бібліографічні списки, 
ілюстративні матеріали, та ін. 
 

 

Карт бланш  

Інформаційно-аналітичний журнал 
 "Карт Бланш"  висвітлює питання розвитку українського ринку пластикових карток, 
міжнародних платіжних систем, технологій безготівкових розрахунків, безпеки 
використання карток, е-комерції, карткових послуг у сфері телекомунікацій, Інтернету, 
дисконтних систем та інше. Журнал адресований фахівцям в галузі пластикових карток та 
безготівкових розрахунків, а також зацікавленим читачам. 
 
http://smart-payments.info/magazine.html 

http://www.uaforeignaffairs.com/
http://www.investplan.com.ua/
http://www.intelvlas.com.ua/
http://smart-payments.info/magazine.html


 

Колесо жизни  

 
Видання "Колесо Жизни" - перший і єдиний засіб масової інформації, призначений для 
індивідуального, духовного, професійного розвитку людини у всіх сферах життя. Журнал 
розповідає про призначення людини, її життєвий шлях, про наш нерозкритий потенціал, 
про можливі досягнення вчить майстерності будувати своє життя, дає багато іншої 
корисної та цікавої інформації, з якої складається життя.  
 
http://kolesogizni.com/ 

 

Країна 
 
Тижневий журнал українською мовою - про Україну та світ, про людей, культуру, 
політику, гроші, моду, спорт.  
Тільки цікаві новини та фотографії. 
 
http://gazeta.ua/journal 
 

 

Личности  

Літературно-історичний журнал  
 
Статті журналу це новий погляд на минулі події та історичні особистості. На сторінках 
видання - матеріали про людей, які творили світову історію і створили цивілізацію. Це 
видання дозволяє показати не тільки біографію людини, а й розкрити характер і емоційні 
переживання через зріз епохи. Наші герої - це ті, хто залишив свій слід в історії і цей слід 
не загубився в часі. Одних людство забути не хоче, а інших - не може. У кожному номері 
мирно уживаються особистості зі своїми долями, комплексами, захопленнями, злетами і 
падіннями. 
http://persons-journal.com/ 
 

 

Людина і праця  

 
Журнал друкує законодавчі акти та нормативні документи з питань праці і соціальної 
політики, матеріали Мінпраці України. 

 

Маркетинг и реклама 
Міжнародний професійний журнал 
 
Журнал призначений для практиків маркетингу та реклами, розрахований на можливе 
повне використання матеріалів видання в їх роботі. Основні рубрики: практика 
маркетингу, практика реклами, інструменти, фестивалі, питання теорії, брендинг, директ 
маркетинг, ретро, вчені записки. 
 

 

Маркетинговые исследования в Украине  
Науково-практичний журнал 
 
Тематика журналу розкриває проблеми маркетингових досліджень (технології, 
теоретичні аспекти, нормативна база і т.д.), тенденції розвитку ринку маркетингових 
досліджень в Україні. Журнал орієнтований в першу чергу на професіоналів, всіх тих, для 
кого маркетингові дослідження є основною сферою діяльності. 
http://marketing-research.in.ua/ 

http://kolesogizni.com/
http://gazeta.ua/journal
http://persons-journal.com/
http://marketing-research.in.ua/


 

Маркетинг в Україні 
Науковий аналітичний журнал 
 
Видання Української Асоціації Маркетингу. В журналі новини Українського маркетингу, 
огляди ринків, сучасні маркетингові технології і документи. 
 
http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php 
 

 

Мультиверсум. Філософський альманах 
Наукове видання 
 
Альманах  висвітлює найсучасніші філософські дискусії щодо актуальних проблем 
сьогодення, людського буття, життя соціуму, сучасної культури, релігійного життя, 
екологічних та аксіологічних проблем сучасності, глобалізації та інформаційного 
суспільства. Особлива увага надається філософському осмисленню новітніх проблем у 
галузі філософії людини та сучасним інформаційно-глобалізаційним реаліям. 
 
http://multiversum.com.ua/?cat=7 
 

 

Наука і суспільство 
науково-популярний часопис України 
 
Популярний український щомісячний науково-популярний часопис. 
 Виходить з 1923 року.  
Освітлює теми політики, науки та мистецтва. 

 

Незалежний аудитор 
Фаховий журнал 
 
У журналі розглядаються фахові питання для бухгалтерів, аудиторів, судових експертів та 
юристів , висвітлюються новітні аспекти економічно-правових галузей. 
 
http://n-auditor.com.ua/uk/ 
 

 

Нумізматика і фалеристика  

Довідково-інформаційний журнал 
 
Український журнал для колекціонерів - нумізматів, боністів, фалеристів. Багато корисної 
та цікавої інформації зі світу колекціонування. 
 
http://numismatics.kiev.ua/ 

 

Охорона праці і пожежна безпека 
Щомісячний професійний журнал з додатком 
 
У ЖУРНАЛІ: законодавство — з оперативними роз’ясненнями; атестація робочих місць, 
організація медоглядів; роботи з підвищеною небезпекою; підготовка до перевірок, 
розслідування нещасних випадків 
У ДОДАТКУ: нормативно-правова база з акцентами і змінами; документи зі зразками 
заповнення; поради та консультації експертів; досвід колег. 
 
http://oppb.com.ua/ 

http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php
http://multiversum.com.ua/?cat=7
http://n-auditor.com.ua/uk/
http://numismatics.kiev.ua/
http://oppb.com.ua/


 

Пам'ятки України: історія та культура  
Науково-популярний ілюстрований журнал.   
 
 Видання присвячене проблемам збереження й популяризації скарбів матеріальної і 
духовної культури українського народу, відповідає найкращим європейським зразкам 
культурологічних видань, уможливлює подавати ілюстрації скульптурних зображень, 
ікон, витворів декоративно-ужиткового мистецтва, археологічних знахідок й інших 
історико-культурних раритетів. 

 

Педагогіка і психологія.  

Науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України.  
    
Проблематика: статті з питань теорії педагогіки та психології, дидактики, методики і 
технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в 
навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки, психології та освіти, 
зарубіжної педагогіки тощо. 

 

Підприємництво, господарство і право  
Науковий журнал  
    
 Проблематика журналу: висвітлення питань господарського, цивільного, трудового, 
кримінального та інших галузей права. 
 
http://www.pgpjournal.com.ua/ 

 

Пожежна та техногенна безпека 
 
Проблематика журналу: функціонування пожежно-рятувальної служби, добровільного 
пожежного товариства, відомчої та сільської пожежної охорони, ветеранських 
організацій, наукові дослідження, бюлетень держреєстру нормативно-правових актів, 
коментарі, плакати й рекомендації з питань пожежної та техногенної безпеки. 

 

Право України 
Науково-практичний юридичний журнал  
   
Чільне місце серед висвітлюваних проблем посідають правові питання: захисту прав 
людини і громадянина; захисту інтелектуальної власності; захисту екології; 
правозабезпечення розвитку підприємництва; боротьби зі злочинністю, в тому числі 
економічною; коментування нового законодавства; узгодження права України з 
Європейським законодавством та ін. 
 
http://pravoua.com.ua/ua/ 

 

Проблеми науки  

Міжгалузевий науково-практичний журнал 
 
Мета журналу - ознайомлення вітчизняної та зарубіжної науково-технічної громадськості 
з науковими досягненнями нашої і зарубіжних країн. 
 
http://problemynauki.wordpress.com/ 

http://www.pgpjournal.com.ua/
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Регіональна економіка  

Науково-практичний журнал 
 
В журналі висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов'язані з формуванням та 
реалізацією державної регіональної політики в Україні, проблемами соціально-
економічного життя її регіонів. 
 
http://ird.gov.ua/pe/index.php 

 

Ринок цінних паперів України. Вісник державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку  

Науковий журнал 
 
Проблематика журналу: сприяння створенню цілісного і прозорого ринку цінних паперів 
в України, висвітлення засад державної політики і тенденцій розвитку фондового ринку в 
Україні і напрямків вдосконалення його державного регулювання. 
 
http://www.securities.org.ua/securities_journal/ 

 

Світ фінансів  
Науковий журнал 
 
Висвітлення актуальних питань теорії фінансів, грошей і кредиту; проблем у сфері 
державних фінансів; оподаткування і фіскальної політики; державного адміністрування і 
фінансового менеджменту; банківської справи й монетарної політики; ринку фінансових 
послуг і міжнародних фінансів. 
 
http://www.financeworld.com.ua/ 

 

Світогляд  

Науково-популярний журнал 
 
Метою журналу є популяризація наукових знань, висвітлення проблем і здобутків 
світової та вітчизняної науки, а також дискусій щодо глобальних викликів ХХІ століття. 
 

 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг 
Науково-теоретичний журнал 
 
В журналі друкуються матеріали з теорії та історії соціології, методологія та методи 
досліджень, аналіз соціально-політичних проблем, рецензії та наукове життя. 
 
http://i-soc.com.ua/journal/index.php   

 

Статистика України  

Науково-інформаційний журнал 
 
У журналі висвітлюються загальні наукові та практичні проблеми статистики, статистики 
видів економічної діяльності, демографічної і соціальної статистики; соціально-
економічне становище України, проблеми розвитку її економіки, проблеми державного 
управління й менеджменту. 
 
http://ntkstat.com.ua/jurnla.html 
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Ukraine: balanсe of payments and  exsternal DEBT 
Офіційне видання НБУ англійською мовою 
 
Журнал публікує табличні дані з платіжного балансу, аналітичні матеріали щодо розвитку 
зовнішнього сектора економіки України, його впливу на стан макроекономічних 
індикаторів в країні, подається аналіз та методологія складання платіжного балансу. 
 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58128 

 

Україна: аспекти праці 
Науково-виробничий  журнал.  
 
Проблематика журналу: науково-аналітичне висвітлення питань економіки ринку праці, 
соціальної політики в Україні та за кордоном, спрямоване на розв’язання проблем 
соціально-економічних перетворень у сфері праці. 
 
http://uap.in.ua/ 

 

Українська культура 
Культурно-освітній та літературно - мистецький ілюстрований журнал.   
 
Проблематика журналу: утвердження державної, національної ідентичності, захист 
справжніх пріоритетів у культурі і мистецтві, популяризація етнографії, звичаїв і традицій 
свого народу, висвітлення досвіду культурно-освітньої роботи. 
 
http://uaculture.blogspot.com/ 

 

Український історичний журнал  

Науковий журнал 
 
«Український історичний журнал» по праву вважається провідним часописом вітчизняної 
історичної науки, який на своїх сторінках відбиває її рівень та визначає напрями 
подальших пошуків. 
 
http://www.history.org.ua/?askAbout=journal 

 

Страхова справа  

Науково-практичний журнал 
 
Журнал публікує рейтинги страхових компаній, огляди та консультації за видами 
страхування і перестрахування, коментарі законодавства. 
 
 

 

Український тиждень 
 
"Український тиждень" щотижневий ілюстрований суспільно-політичний журнал, що 
висвітлює ключові події та проблеми країни й розрахований на соціально активного 
читача. 
 
http://tyzhden.ua/Magazine/ 
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Університетські наукові записки  
Науковий журнал 
 
Журнал висвітлює науково-теоретичні і прикладні проблеми правознавства, державного 
управління, економіки, філософії та освітньої діяльності. 
 

 

Філософська думка  

Науковий журнал 
 
Видання друкує наукові статті з питань філософії. 
 
 

 

Фінанси України  
Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал.   
 
Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал висвітлює питання теорії, 
методології та практики фінансів, банківської справи, оподаткування, інвестування та 
кредитування. 
Сторінка журналу 
 

 

Фінансовий контроль  
 
Журнал висвітлює досвід роботи контрольно-ревізійних органів,сучасну методологію 
аудиту , розкриття фінансових порушень ,практичні поради фахівців . Автори журналу - 
відомі державні та громадські діячі, вчені та аналітики. 
 
http://fincontrol.com.ua/ 
 

 

Финансовый директор компании 
Фаховий журнал 
 
На сторінках журналу ви знайдете практичну інформацію з прикладами з різних видів 
економічної діяльності: внутрішній облік і аналіз, стратегічне і оперативне планування, 
бюджетування, контролінг, збалансована система показників. 
 
http://uchet.net.ua/index.php 

 

Финансовые услуги  

Всеукраинский аналитический журнал.  
    
 Журнал  публікує ексклюзивні огляди і ренкінги всіх небанківських сегментів 
фінансового ринку України: інститути спільного інвестування, страхові компанії, 
недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії. Постійний 
інформаційний партнер Держфінпослуг. 
 
http://www.ukrbizn.com/arhiv/fu/ 
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Фондовый рынок  

 
Щотижневий журнал широкого економічного профілю. Методики, практичні 
рекомендації, аналіз економіки і перспективних підприємств. 

 

Формування ринкових відносин в Україні  
Збірник наукових праць   
 
Тематика журналу: зовнішня торгівля, проблеми інвестиційної діяльності, експортно-
імпортні операції, податково-бюджетна політика. 
 
Статті 

 

Хроніка - 2000  

Український культурологічний альманах.  
   
 Культурологічний альманах "Хроніка-2000" ставив і ставить за мету показати як культура 
виконує функції основного двигуна прогресу людства; культура є основою економічного 
поступу суспільства, особливо - суспільства з тоталітарним минулим. 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669574


Газети 

 

Аргументы и факты в Украине 
 
Основні теми тижневика: аналітична інформація про події в Україні, Росії і за 
кордоном, політика, культура, екологія, соціальні проблеми. Відмітна 
особливість роботи редакції - активна зворотній зв'язок з читачами. 
 
http://www.aif.ua/ 
 

 

Бизнес  
 
Щотижневе видання  для вітчизняних бізнесменів, що збирає, аналізує і публікує 
весь спектр інформації, необхідної для ефективного ведення підприємницької 
діяльності на Україні. 
 
http://www.business.ua/ 

 

 

Все про бухгалтерський облік  
 
Професійна бухгалтерська газета допоможе бухгалтерам, економістам і 
аудиторам у вирішенні проблем, пов'язаних з бухгалтерським обліком та 
звітністю. Публікує новітні нормативні документи, бланки бухгалтерської 
звітності, консультації податкової адміністрації, відповіді на листи читачів. 
 
http://www.vobu.com.ua/ 

 

Газета по-українські 
 
Українська інтернет-газета та щоденна друкована всеукраїнська суспільно-
політична газета. Має електронну версію — Gazeta.ua.  
 
http://gazeta.ua/newspaper 

 

 

Молодь Черкащини 
 
Щотижнева газета Черкащини яка висвітлює суспільне та політичне життя 
регіону. 
 

 

 

Нова доба 
 
Обласна громадсько-політична газета Черкащини. Видання відстежує тенденції в 
економіці, політичному житті області, зачіпає теми прав споживачів, шукає 
відповіді на запитання читачів. 
 
http://novadoba.com.ua/ 
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Освіта України + спецвипуск «Освіта України» 
 
Газета «Освіта України» окрім офіційної інформації, містить аналітичні статті з усіх 
галузей педагогічної науки, практичні поради щодо виховання, що їх надають 
фахівці з педагогіки, психології, медицини, матеріали про основні тенденції 
освітнього і виховного процесу в Україні та за кордоном. 

 

Праця і зарплата  
 
Нормативні документи і консультації з питань оплати праці, безробіття, 
соціальної допомоги, трудового законодавства, оподаткування доходів, 
бухгалтерського обліку. 

 

Секретные материалы 
 
Газета є загально інформаційним виданням і розрахована на широку читацьку 
аудиторію. Редакція знайомить своїх читачів з маловідомими, конфіденційними 
фактами і подіями, політичними досьє, кримінальними розслідуваннями, 
відомостями з життя великих людей різних епох. 
 
http://xfilespress.com/ 

 

 

Урядовий кур'єр  
 
Інформація про діяльність Президента та уряду, вищих органів державної влади; 
повні тексти законів України, указів і розпоряджень Президента, постанов 
Кабінету Міністрів; коментарі та роз'яснення керівників уряду, міністерств і 
відомств. Інформаційно-аналітичні матеріали за темами суспільно-політичної, 
міжнародного життя, соціальних проблем, культури, науки, медицини, освіти. 
 
http://www.ukurier.gov.ua/uk/ 

 

Факты и комментарии 
 
Газета для всієї родини з оперативної подачею подій в Україні та світі, з 
висвітленням питань політики, економіки, спорту. 
 
http://fakty.ua/ 

 

Фінансовий моніторинг 
 
В газеті ви знайдете: новини здійснення фінансового моніторингу; тексти нових 
нормативно-правових актів із здійснення фінансового моніторингу; коментарі до 
офіційних нормативно-правових актів із здійснення фінансового моніторингу; 
офіційні роз’яснення державних суб’єктів фінансового моніторингу:  НБУ, 
НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, Мінюсту, Мінфіну та ін.; консультації з питань 
здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового 
моніторингу; розгляд практичних ситуацій із діяльності суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу; багато іншої, корисної інформації з питань здійснення 
фінансового моніторингу. 
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Черкаський край 
 
Газета висвітлює події суспільного, політичного та економічного життя 
Черкаського краю.  
 
http://www.kray.ck.ua/ 
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