
Фахові видання в електронному виді 

з повнотекстовим доступом в інтернет 
(2018) 

 

№ 

з/п 

Найменування фахового періодичного 

видання 
WEB-адреса 

1. Адміністративне право і процес 
http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-

nomeriv 

2. Актуальні проблеми економіки https://eco-science.net/ 

3. Актуальні проблеми правознавства http://app.tneu.edu.ua/  

4. Альманах международного права http://intlawalmanac.net/about  

5. Альманах права http://almanahprava.org.ua/  

6. Банкиръ http://kbs-izdat.com/journals/  

7. Банковское дело https://www.bankdelo.ru/  

8. 
Безпека інформації http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurit

y 

9. Белорусский экономический журнал http://bem.bseu.by/  

10. Бізнес Інформ http://business-inform.net/main/ 

11. Вісник Національного банку України https://bank.gov.ua/ 

12. 

Вісник Національного технічного 

університету "ХПІ". Серія : Інформатика та 

моделювання 

 Журнал розміщено на сайті 

Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадськогоhttp://www.nbuv.gov.ua

//portal/natural 

13. 

Вісник Національного університету 

«Львівська політехніка». Серія 

«Комп`ютерні системи та мережі» 

http://csn.lpnu.ua/ 

14. 
Вісник Сумського державного 

університету. Серія: Економіка 

http://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/ua/ 

 

15. 
Вісник Тернопільського національного 

економічного університету 

http://visnykj.tneu.edu.ua/index.php/visny

kj/issue/archive  

16. Вісник Університету банківської справи http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/  

17. 
Вісник Одеського національного 

університету.  Правознавство 
http://heraldlaw.onu.edu.ua/  

18. 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна.  Серія 

«Право» 

https://periodicals.karazin.ua/law/issue/arc

hive 

19. Вопросы кибербезопасности http://cyberrus.com/  

20. 

Глобальні та національні проблеми 

економіки (Миколаївський національний 

університет  імені В. О. Сухомлинського) 

http://global-national.in.ua/pro-zhurnal  

21. 
Деньги и кредит https://www.cbr.ru/money-and-

finance/issues/ 

22. Економіка і прогнозування http://eip.org.ua/ 

23. 
Економіка і регіон : наук. вісн. Полтав. нац. 

техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка 
http://eir.pntu.edu.ua/uk/archive  

24. Економіка та держава http://www.economy.in.ua/ 

25. Економіка та суспільство http://www.economyandsociety.in.ua/  
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26. Економіка України http://www.economukraine.com.ua/  

27. 
Економіка. Фінанси. Менеджмент : 

актуальні питання науки і практики 

http://efm.vsau.org/index.php?jour=8&lan

g=1&kind=archive  

28. Економіка. Фінанси. Право http://efp.in.ua/ 

29. Економіка: реалії часу http://economics.opu.ua/journal  

30. Економіст http://ua-ekonomist.com/ 

31. Економічна теорія http://etet.org.ua/ 

32. Економічна теорія та право http://econtlaw.nlu.edu.ua/  

33. Економічний простір http://www.eprostir.dp.ua/home 

34. Електронне моделювання https://www.emodel.org.ua/ 

35. Ефективна економіка http://www.economy.nayka.com.ua/  

36. Журнал європейської економіки http://jee.tneu.edu.ua/ua/archive  

37. Журнал Східноєвропейського  права http://easternlaw.com.ua/uk/zhurnal  

38. Захист інформації http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI  

39. 
Информационные процессы (Іnformation 

processes) 
http://www.jip.ru/indexEng.htm 

40. Інвестиції: практика та досвід http://www.investplan.com.ua/  

41. Інноваційна економіка http://ie.at.ua/index/arkhiv_nomeriv/0-5 

42. Інформаційні технології  і  засоби навчання 
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/in

dex  

43. 
Інформаційні технології та комп'ютерна 

інженерія 

https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce 

44. Інформація і право http://ippi.org.ua/jpage/76  

45. Карт Бланш http://smart-payments.info/magazine.html  

46. 

Кибернетика и вычислительная техника Журнал розміщено на сайті 

Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадськогоhttp://www.nbuv.gov.ua

//portal/natural 

47. 

Кибернетика и системный анализ Журнал розміщено на сайті 

Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадськогоhttp://www.nbuv.gov.ua

//portal/natural 

48. 

Маркетинг в Україні Журнал розміщено на сайті 

Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадськогоhttp://www.nbuv.gov.ua

//portal/natural 

49. 

Маркетинг і цифрові технології Журнал розміщено на сайті 

Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадськогоhttp://www.nbuv.gov.ua

//portal/natural 

50. 

Менеджер Журнал розміщено на сайті 

Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадськогоhttp://www.nbuv.gov.ua

//portal/natural 

51. Менеджер по персоналу http://mp.hrliga.com/ 
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52. Менеджмент http://menagement.knutd.edu.ua/ 

53. 
Менеджмент и кадры: психология 

управления, соционика и социология 

http://management.socionic.info/  

54. 
Менеджмент та підприємництво: тренди 

розвитку 

https://management-

journal.org.ua/index.php/journal  

55. 

Моделювання та інформаційні технології Журнал розміщено на сайті 

Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадськогоhttp://www.nbuv.gov.ua

//portal/natural 

56. Наука і правоохорона http://naukaipravoohorona.com/  

57. Наука та інновації scinn.org.ua/ua  

58. 

Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту 

ім. Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні 

системи та компоненти 

http://ptcsi.chnu.edu.ua/naukovii-visnik-

chnu 

59. Наше право http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/ 

60. Облік і фінанси     http://www.afj.org.ua/  

61. Підприємництво, господарство і право pgp-journal.kiev.ua/ 

62. Право і безпека http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB 

63. Право і громадянське суспільство http://lcslaw.knu.ua/  

64. Право і суспільство 
http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/index.

php/archiv  

65. Право та інновації http://ndipzir.org.ua/printed-journal  

66. 
Проблеми телекомунікацій  (Харківський 

нац.ун-т радіоелектроніки) 
http://pt.journal.kh.ua/ 

67. Регіональна економіка http://re.gov.ua/  

68. Ринок цінних паперів України http://www.securities.usmdi.org/ 

69. Сети и бизнес http://www.sib.com.ua/ 

70. Системи обробки інформації http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/ 

71. Судова та слідча практика в Україні http://www.ssp-journal.in.ua/  

72. 
Сучасний захист інформації journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/i

ssue/archive 

73. 
Сучасний стан наукових досліджень та 

технологій в промисловості 

http://journals.uran.ua/ 

74. 

Теорія і практика правознавства 

(Національний університет «Юридична 

академія імені Ярослава Мудрого» 

http://tlaw.nlu.edu.ua/ 

75. Технічні науки та технології http://tst.stu.cn.ua/  

76. 
Український журнал інформаційних 

технологій (Львівська політехніка) 
http://science.lpnu.ua/uk/ujit 

77. 
Управление и предпринимательство: 

тенденции развития 

https://management-journal.org.ua/ 

78. Управляющие системы и машины http://usim.irtc.org.ua/ 

79. 
Финансовые услуги http://www.ukrbizn.com/finansovye_uslug

i.html 

80. Финансовый директор компании http://fdk.net.ua/ 
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81. Финансовый менеджмент http://www.finman.ru/  

82. Фінанси України http://finukr.org.ua/  

83. 
Фінансовий контроль https://fincontrol.com.ua/journal.php 

 

84. Фінансовий простір https://fp.cibs.ubs.edu.ua/ 

85. 
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії та практики 

http://fkd.org.ua/  

86. 

Форум права (Харківський національний 

університет внутрішніх справ МВС 

України) 

http://forumprava.pp.ua/  

87. 
Экономика и банки : научно-практ. 

журнал / Полесский гос. ун-т 
http://ojs.polessu.by/EB/issue/archive  

88. Юридична наука https://www.legal.nam.edu.ua/  

89. 

Юридичний науковий електронний журнал 

(ДВНЗ «Запорізький національний 

університет») 

http://www.lsej.org.ua/ 

90. 
Юридичний часопис Національної академії 

внутрішніх справ 

http://ojs.naiau.kiev.ua/index.php/lawjourn

al 
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