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Журнали України
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.

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.
Сайт журналу

Держава і право
Збірник наукових праць
У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного
управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і
підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і
кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної
політичної науки.
Архів журналу

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. Менеджмент. Бізнес
Науковий журнал
Журнал видається Державним університетом телекомунікацій. В збірнику наукових
праць висвітлюються актуальні питання з економіки, теорії й практики управління й
бізнесу.
Архів журналу

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.
Сайт журналу

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.

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

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.
Сайт журналу

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.
Сайт журналу

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.
Сайт журналу

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

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.
Архів журналу

Юридична Україна
Науковий журнал
Журнал “Юридична Україна” пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку
вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює
тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю
міжнародних юрисдикційних органів, тощо. Матеріали видання відображають сучасний
стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.
Входить до міжнародної наукометричної бази даних "Index Copernicus".

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/

