
Рекомендовані періодичні видання за спеціальністю  
«Фінанси, банківська справа і страхування» 

 
 

1. Вісник Національного банку України 
Архіви журналу у відкритому доступі:   https://journal.bank.gov.ua/ua/issues
Журнал “Visnyk of the National Bank of Ukraine” – це рецензоване наукове 
видання відкритого доступу. Журнал публікує теоретичні та емпіричні 
дослідження у сфері економіки, фінансів і банківської справи. 
Метою журналу є розширення комунікацій центрального банку з 
академічною спільнотою для підвищення якості досліджень та впровадження 
їхніх результатів у сфері монетарної політики, фінансових ринків та мікро- і 
макропруденційного інституційного регулювання. Публікації орієнтовані на 
читачів, які цікавляться темами, пов’язаними з діяльністю і сферами 
відповідальності центральних банків. 
Пріоритетними напрямами для дослідницьких праць є: 
• монетарна політика; 
• фінансова стабільність; 
• макроекономічне моделювання та прогнозування; 
• інші питання, що належать до компетенції центральних банків. 
• економетричне моделювання; 
• фінансове прогнозування та моделювання; 
• державна політика та регулювання у фінансовій сфері; 
• управління державними і муніципальними фінансовими установами. 
 

2. Міжнародний науково-практичний журнал "Фінансовий простір" 
Архіви журналу у відкритому доступі:  

 https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/issue/archive
Електронний фаховий науковий журнал, що заснований у 2011 році 
Університетом банківської справи Національного банку України. 
Метою журналу «Фінансовий простір» є оприлюднення результатів наукових 
досліджень з теоретичних і практичних проблем функціонування і розвитку 
економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню 
економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій 
дослідників. 
 

3.  Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 
Архіви журналу у відкритому доступі:  

 https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin/issues-list
Тематична структура журналу охоплює як загальноекономічні, так і 
спеціалізовані проблеми, а також результати досліджень у галузі маркетингу, 
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юриспруденції, соціології, соціальної роботи, історії. До тематики журналу 
належить вивчення профспілкового руху та діяльності профспілок. 
Журнал видається трьома тематичними серіями -
 "Економіка",  "Право",  "Соціальна робота".  
 

4. Журнал “ФІНАНСИ УКРАЇНИ” 
Архіви журналу у відкритому доступі:   http://finukr.org.ua/?page_id=17
У журналі “Фінанси України” висвітлюються актуальні наукові питання 
економіки й фінансів, зокрема: 
o глобальна економіка та міжнародні фінанси; 
o управління державними фінансами; 
o бюджетна, податкова, монетарна, митна політики; 
o теорія та історія економіки й фінансів; 
o фінансово-економічне регулювання; 
o фінанси соціальної сфери; 
o облік та аудит; 
o ринок фінансових послуг; 
o фінанси інституційних секторів економіки; 
o критика та бібліографія. 
  

5. Фаховий науковий збірник «Вісник Університету банківської 
справи» 

Архіви журналу у відкритому доступі:  
https://visnuk.ubs.edu.ua/index.php/VISNUK 
Тематичні рубрики збірника: 
- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем; 
- Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових 
установ у сучасних умовах; 
- Проблеми обліку, аналізу і аудиту; 
- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології; 
- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем. 
 

6. Облік і фінанси 
Архіви журналу у відкритому доступі:  http://www.afj.org.ua/ua/journals/ 
"Облік і фінанси" - фаховий рецензований науково-виробничий журнал 
відкритого доступу, заснований у 2004 році під назвою "Облік і фінанси 
АПК" (p-ISSN 2305-6673). 
Основна увага журналу зосереджена на формуванні якісної наукової бази для 
вчених та дослідників шляхом публікації оригінальних науково-практичних 
статей з питань бухгалтерського обліку, фінансів та інших напрямків 
економічної науки. 
Тематика журналу охоплює всі економічні науки, в тому числі 
бухгалтерський облік, фінанси, оподаткування, економічний аналіз і 
контроль, аудит, менеджмент та інші. 
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7. Фінансові ринки, інституції і ризики 

Архіви журналу у відкритому доступі:  
https://armgpublishing.sumdu.edu.ua/ua/uajournals/uafmir/all-volumes-and-issues-
of-fmir/ 
Журнал  «Фінансові ринки, інституції та ризики»  сприяє розвитку співпраці 
науковців та професійних фінансових співтовариств, інтернаціональному 
поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових 
практик розвитку фінансового сектору, фінансового забезпечення 
національних економік та домогосподарств. 
Тематичні напрямки: 
 розвиток міжнародних, національних та регіональних фінансових 
ринків; 
 поведінкові фінанси; 
 грошові та кредитні системи; 
 банківська справа, страхування; 
 фінансове посередництво, фінансові інструменти; 
 валютні операції, біржі; 
 інновації у сфері фінансових послуг та управління фінансовими 
ризиками; 
 розвиток міжнародної фінансової інфраструктури; 
 корпоративні, муніципальні та державні фінанси; 
 бухгалтерський облік, звітність та аудит; 
 оподаткування; 
 інвестиційна діяльність; 
 фінансове право, правові аспекти діяльності ринків та інституцій. 
 

8. Приазовський економічний вісник 
Архіви журналу у відкритому доступі:  http://pev.kpu.zp.ua/archives 
У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії 
економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних 
відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та 
інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів 
та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій 
в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. 
Тематичні розділи журналу: 
1. Економічна теорія та історія економічної думки 
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
3. Економіка та управління національним господарством 
4. Економіка та управління підприємствами 
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 
8. Гроші, фінанси і кредит 
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9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
10. Статистика 
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 
 

9. Електронний журнал "Ефективна економіка" 
Архіви журналу у відкритому доступі:  

 http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2020
Спеціальності: 
051 - Економіка (11.07.2019) 
071 - Облік і оподаткування (11.07.2019) 
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (11.07.2019) 
073 - Менеджмент (11.07.2019) 
075 - Маркетинг (11.07.2019) 
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (11.07.2019) 
292 - Міжнародні економічні відносини (11.07.2019) 
 

10. Науковий журнал Економiка: реалії часу 
Архіви журналу у відкритому доступі:   https://economics.opu.ua/journal
Фаховий науковий журнал висвітлює проблематику стану та перспектив 
розвитку економіки як у світому так й у регіональному масштабі. На 
сторінках журналу розміщуються результати оригінальних наукових, 
практичних, навчально-методичних досліджень в областях економіки, 
підприємництва, менеджменту, маркетингу, логістики. Висвітлюються 
актуальні питання економіки та управління, інформаційного та 
математичного забезпечення економічних процесів, інновацій, інвестицій, 
конкурентоспроможності та сучасних проблем регіонального розвитку. 
 

11. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах 
глобалізації 

Архіви журналу у відкритому доступі:  
 http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/ibo/issue/archive

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ 
1. Напрям «Облік і оподаткування»: теорії бухгалтерського обліку; 
інституційні засади розвитку обліково-аналітичних систем і впровадження 
міжнародних стандартів; бухгалтерська терміносистема та регуляторна 
діяльність в сфері обліку, контролю та аудиту; проблеми організації обліку 
суб¢єктів господарювання; бухгалтерський облік як професійна діяльність; 
інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту; аналітичне 
забезпечення діяльності бізнесу; удосконалення системи контролю; 
національні особливості звітність і міжнародний досвід; проблеми 
взаємоузгодження системи оподаткування з обліковою практикою; сучасний 
стан та перспективи розвитку інституту аудиту. 
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2. Напрям «Економіка»: економічна теорія; розвиток економічних систем на 
мікро-, мезо- та макрорівнях; пріоритети зовнішньо-економічного сектору; 
інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання; 
економіко-екологічні засади розвитку суспільства; проблеми фінансово-
кредитної системи та її роль в розвитку національної економіки; демографія, 
економіка праці, соціальна економіка і політика; статистичні і математичні 
методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 
 

12. Бізнес Інформ 
Архіви журналу у відкритому доступі: http://www.business-

 inform.net/annotated-catalogue/
ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ: Облік і аудит, Економіка підприємства, 
Економіка праці та соціальна політика, Екологія та природокористування, 
Економіка промисловості, Економіка сільського господарства і АПК, 
Економіка торгівлі та послуг, Економіка транспорту і зв'язку, Економіко-
математичне моделювання, Економічна теорія, Інвестиційні процеси, 
Інноваційні процеси, Міжнародні економічні відносини, Менеджмент і 
маркетинг, Механізми регулювання економіки, Проблеми підприємництва, 
Регіональна економіка, Фінанси, грошовий обіг і кредит, Інформаційні 
технології в економіці, Економічна статистика, Економіка будівництва, 
Економічна історія, Методологія наукових досліджень в економіці, Освіта і 
наука, Закордонний досвід, Глобалізаційні процеси в економіці, Економіка 
житлово-комунального господарства. 
 

13. Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Економіка 

Архіви журналу у відкритому доступі: http://bulletin-
 econom.univ.kiev.ua/ua/archive

Проблематика: актуальні проблеми економічної теорії, державне управління, 
міжнародна економіка, економіка підприємства, менеджмент, теорія 
фінансів, банківської справи, страхування, статистики, бухгалтерський облік 
та аудиту, безпека, екологічна безпека, економіко-математичне моделювання, 
інформаційні технології в економіці. 
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