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Журнали України
Банківська справа
Науково-практичний журнал

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
Професійний журнал для керівників та спеціалістів вітчизняних
банків.

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

Бухгалтерський облік і аудит
Науково-практичний журнал

Публікує нормативні документи з обліку, аудиту,
оподаткування та коментарі до них провідних вчених та
практиків. Друкуються статті з підвищеними вимогами до
їх наукового і практичного рівнів, консультації, практичні
рекомендації, критика і бібліографія, хроніка офіційних
подій.

Економіка і прогнозування
Науковий журнал

На сторінках журналу друкуються матеріали
щодо
перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій,
шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових
та інституціональних перетворень та функціонування
нової економічної моделі; дослідження кон’юнктури
ринків,
економіко-математичні
методи
і
моделі
прогнозування; питання інноваційних трансформацій та
перспектив
інноваційно-інвестиційного
розвитку;
висвітлення актуальних питань поєднання економіки та
політики,
моніторинг
соціально-економічних
трансформацій, події наукового життя.
http://eip.org.ua/

Економіка України
Науковий журнал

Журнал 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.
http://www.economukraine.com.ua/

Календар знаменних і пам’ятних дат
Мета цього видання–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.
https://gazeta.ua/

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.
«Право України» внесено до Міжнародної наукометричної
базиданих «HeinOnline» (США), «EBSCO Publishing, Inc.»
(США), «Index Copernicus International» ( Польща).
https://pravoua.com.ua/ua/

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.
Журнал включений до міжнародної наукометричної бази
«Index Copernicus» ( Польща)
http://ird.gov.ua/pe/

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://su.nasoa.edu.ua/

Страхова справа
Науково-практичний журнал

Журнал є аналітичним виданням, який публікує рейтинги
страхових компаній, огляди та консультації за видами
страхування і перестрахування, коментарі законодавства.
Головна задача журналу — презентація національного
ринку страхування та його учасників у фінансових та
промислових кругах.
https://forinsurer.com/sprava

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.
Журнал входить до міжнародних наукометричних баз
даних Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible,
Global Impact Factor (GIF), Scientific Indexing Services
(SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI).
http://fu.minfin.gov.ua/

Формування ринкових відносин в
Україні
Збірник наукових праць

Тематика журналу: зовнішня торгівля, проблеми
інвестиційної діяльності, експортно-імпортні операції,
податково-бюджетна політика.

Юридична наука
Науковий журнал

У виданні висвітлюються актуальні проблеми та питання
теорії, методології всіх галузей юридичної науки.
Матеріали видання відображають сучасний стан і
перспективи розвитку основних складових правової
системи України.
Журнал проіндексований та цитується у таких
міжнародних наукометричних каталогах та базах даних:
Index Copernicus, SafetyLit, Social Science Research
Networ, HeinOnline (США).
http://legal.nam.edu.ua/

Юридична Україна
Науковий 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. Входить до міжнародної
наукометричної бази даних "Index Copernicus".

Газети України
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, комітетів,
народних
депутатів
України,
органів
місцевого
самоврядування. В газеті висвітлюють актуальні
проблеми державотворення і життя суспільства, проблеми
соціально-економічних перетворень та соціального
захисту населення, питання зміцнення законності та
правопорядку, культурного життя, а також інші соціальнополітичні проблеми України.
http://www.golos.com.ua/

Урядовий кур’єр
Газета Кабінету Міністрів України

«Урядовий кур’єр» висвітлює інформацію про діяльність
Президента та уряду країни, 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.
https://www.ukurier.gov.ua/uk/

Все про бухгалтерський облік
Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета

"Все про бухгалтерський облік" висвітлює актуальні
проблеми обліку, оподаткування та розвитку бізнесу в
Україні. Оперативно опубліковує професійні новини,
важливі практичні рекомендації, нормативні акти, офіційні
роз’яснення і найважливіше — коментарі до них, зразки
заповнення документів з бухгалтерськими проводками.
Видання розповідає не лише про тонкощі бухгалтерського
обліку, але й висвітлює багато нюансів кадрового
діловодства.
ttp://vobu.ua/ukr/

Електронні видання
Вісник Університету банківської справи
Збірник наукових праць

У Віснику висвітлюються
проблеми та перспективи
розвитку банків та небанківських фінансових установ в
сучасних умовах, аналіз особливостей функціонування
банківської системи України та зарубіжних країн;
проблеми обліку, аналізу і аудиту; соціально-гуманітарні
аспекти
розвитку
фінансово-економічних
систем.
Представлений в міжнародних інформаційних та
наукометричних базах даних: Ulrich’s Periodicals Directory
(США),
ResearchBib
(Японія),
Загальнодержавна
реферативна база даних "Україніка наукова" та інших.
Сайт видання

Фінансовий простір
Міжнародний науково-практичний журнал

Журнал висвітлює актуальні дослідження
фінансів та економіки, теоретичні і практичні
функціонування і розвитку економіки та
філософські, психологічні та педагогічні
фінансової сфери.

у сфері
проблеми
фінансів,
проблеми

Видання
включено
до
провідних
міжнародних
наукометричних баз: EBSCO Publishing (США), Open
Academic Journal Index (OAJI), CiteFactor (США), Universal
Impact Factor (Австралія), ResearchBib (Японія)
Сайт видання

