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Журнали України
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/

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.

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.

Вісник Університету банківської справи
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

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 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

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/

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

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

Регіональна економіка
Науково-практичний журнал
В журналі висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов'язані з формуванням та
реалізацією державної регіональної політики в Україні, проблемами соціальноекономічного 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/

Статистика України
Науково-інформаційний журнал
У журналі висвітлюються загальні наукові та практичні проблеми статистики, статистики
видів економічної діяльності, демографічної і соціальної статистики; соціальноекономічне становище України, проблеми розвитку її економіки, проблеми державного
управління й менеджменту.
http://ntkstat.com.ua/jurnla.html

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

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/

hi-Tech PRO
Журнал зацікавить широку аудиторію вітчизняних користувачів цифрових технологій.
У кожному номері видання читачі знайдуть найбільш цікаві новинки програмного і
апаратного забезпечення, детальні тести самих різних пристроїв, безліч практичних порад
і рекомендацій про те, що складає основу цифрового світу кожної сучасної людини і
дозволяє реалізувати за допомогою високих технологій найсміливіші задуми.
http://hi-tech.ua/

Газети
Голос України
Газета Верховної Ради України
«Голос України» –офіційно оприлюднює закони України, нормативно-правові
акти України, їх роз'яснення та іншу офіційну інформацію, всебічно висвітлює
діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, комітетів,
тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, народних депутатів
України, органів місцевого самоврядування. В газеті висвітлюють актуальні
проблеми державотворення і життя суспільства, проблеми соціальноекономічних перетворень та соціального захисту населення, питання зміцнення
законності та правопорядку, культурного життя, а також інші соціально-політичні
проблеми України.
http://www.golos.com.ua/

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/

