
ДОВІДКА  
про вітчизняні фахові періодичні видання з підготовки здобувачів вищої 

освіти спеціальності 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 
 

1) НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ 

 

Вид та назва  

видання 

Дані про видання 

(категорія, ISSN, 

видавець) 

Тематика 

URL-адреса 

архіву номерів у 

PDF-форматі 

Міжнародний 
журнал 

«Investment 

Management and 

Financial 

Innovations»  

 

Категорія А 
ISSN 1810-4967 (Print) 
ISSN 1812-9358 (Online) 

ТОВ «Консультаційна 
видавнича компанія 
«Перспективи бізнесу» 
(м. Суми, Україна) 

 

 

Об'єднує результати 
теоретичних і емпіричних 
досліджень, проведених як 

на макро-, так і на 
мікрорівні, з різних аспектів 
фінансового менеджменту і 
корпоративного управління, 

інвестицій та інновацій. 
Орієнтований на 
міжнародне співтовариство 
як вчених, так і практиків. 

Предметна область - Бізнес, 
менеджмент та 
бухгалтерський облік.  
Спеціальності: 051, 071, 

072, 076. 
Видається англійською 
мовою з щоквартальною 
періодичністю. 

https://businesspers
pectives.org/journa
ls/investment-

management-and-
financial-
innovations 
 

Фаховий 
рецензований 

науково-виробничий 
журнал відкритого 
доступу 

«Облік і фінанси» 

Категорія Б  
ISSN 2307-9878 (Print) 

ISSN 2518-1181 (Online) 
ТДВ «Інститут обліку і 
фінансів» 
 

Журнал визначено фаховим 
друкованим періодичним 

виданням з економічних 
наук за наступними 
спеціальностями: 051, 071, 
072, 073, 075, 076 

http://www.afj.org.
ua/ua/journals/ 

  
 

Інформаційно-

аналітичний 
наукометричний 
журнал  

«Економіка. 

Фінанси. Право»  

Категорія Б  

ISSN 2409-1944 
Аудиторська фірма 
«Аналітик» 
 

На сторінках журналу 

висвітлюються питання, 
пов'язані з вирішенням 
конкретних проблем 
економіко-правового та 

фінансового характеру. Є 
фаховим виданням з 
економічних наук, 
юридичних наук, з обліку 
та аудиту. 

http://efp.in.ua/uk/r

eleases 
 
 

Фаховий науково-
виробничий журнал 

«БІЗНЕС-

НАВІГАТОР» 
 

Категорія Б 
ISSN: 2522-4751 (Print) 

ISSN: 2707-6172 (Online) 
Заклад вищої освіти 
"Міжнародний 
університет бізнесу і 

права" 

У журналі висвітлюються 
актуальні проблеми 

економічної теорії та історії 
економічної думки; 
світового господарства та 
міжнародних економічних 

відносин; економіки та 

http://business-
navigator.ks.ua/arc

hive 
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 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. 
Спеціальності: 051, 071, 

072, 073, 075, 076 

 

2) СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРАКТИЧНІ ВИДАННЯ 

 

Вид та назва видання 
Видавець, 

читацьке призначення 
URL-адреса 

Всеукраїнська професійна  
бухгалтерська газета 

«Все про бухгалтерський 

облік» 

ТОВ «Редакцiя газети «Все про 
бухгалтерський облiк» 

Професійна бухгалтерська газета, 

що допомагає бухгалтерам, 
економістам, аудиторам у 
вирішенні проблем, пов'язаних з 
бухгалтерським обліком та 

звітністю. Публікує новітні 
нормативні документи, бланки 
бухгалтерської звітності, 
консультації податкової служби, 

відповіді на листи читачів. Два рази 
на місяць виходять додаткові 
спецвипуски. Крім друкованого 
видання, це також веб-портал з 

електронними додатками до 
кожного паперового номера, 
консультаційна лінія, семінари, 
пошукові сервіси, онлайн-

практикуми та сервіс 
«Бухгалтерська інформаційна 
службa». 
Періодичність: 10 номерів на 

місяць 

vobu.ua 
 Оформлена 

підписка на 
друковане видання 
згідно повідомлення 
№18028/14 

(платіжне доручення 
№479 від 
4.12.2020р.) 

Бухгалтерський сервіс  

«Дебет-Кредит» 

ВД «Галицькі контракти» 

Щотижня пропонується підбірка 
аналітичних статей, підготовлених 
висококваліфікованими фахівцями, 
бухгалтерами-практиками, 

юристами, фахівцями держорганів. 
Містить інформацію про нові 
закони, нормативно-правові акти з 
докладними коментарями та 

https://dtkt.com.ua/ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://vobu.ua/ukr/
https://vobu.ua/ukr/
https://dtkt.com.ua/


практичними рекомендаціями. 

Також сервіс надає доступ до 
готових відповідей у базі онлайн-
консультацій. 
Періодичність: 1 раз на тиждень 

Професійний 

бухгалтерський журнал  

«Головбух» 

Міжнародний центр фінансово-

економічного розвитку – Цифрове 
видавництво MCFR 
У тижневику – практичні відповіді 
на повсякденні питання обліку, 

розрахунки податків і зарплати. 
Приклади, зразки і готові рішення 
про те, як діяти в неоднозначній 
ситуації. А також активні 

посилання на нормативні акти в 
кожній статті; усі необхідні для 
роботи форми документів, звітів, 
декларацій тощо, які можна 

завантажити; тематичні добірки для 
бухгалтера; інтерактивний 
календар, довідники, калькулятори. 
Є мобільна версія журналу. 

Періодичність: 1 раз на тиждень 

https://shop.mcfr.ua/c

atalog/bukhgalteriya/ 
 

Інтернет-ресурс для 

бухгалтерів  

іВuhgalter 
(«Професійний бухгалтер» 
«Практика МСФЗ» 

«Бухгалтерія: Бюджет» 
та інші) 

 

ТОВ «Видавнича група «АС» 

Містить актуальні бухгалтерські 
новини, аналітичні статті, 
консультації фахівців, повна база 
нормативних документів, 

бухгалтерські довідники.  
Інформація про податки, 
ліцензування діяльності, податкову 
та фінансову звітність, облік згідно 

з МСФЗ, бюджетний облік. 
Максимально повна інформація з 
усіх питань, пов’язаних з роботою 
головного бухгалтера та 

бухгалтерських служб підприємств 
та установ державного сектору. 
Періодичність - 1 раз на тиждень 

https://ibuhgalter.net/ 

 

Офіційне видання Державної 
фіскальної служби України 

«Вісник. Офіційно про 

податки» 

 Державне підприємство 
«Сервісно-видавничий центр»  

Кожний номер журналу містить 
цікаву, корисну та актуальну 
інформацію про оподаткування: 
 новини; 

 репортажі; 
 інтерв’ю зі знаковими 

особистостями податкової 
сфери; 

 поточні огляди індивідуальних 
податкових консультацій, 
відповідей ЗІР та судової 

http://www.visnuk.co
m.ua/ 

 

https://shop.mcfr.ua/catalog/bukhgalteriya/
https://shop.mcfr.ua/catalog/bukhgalteriya/
https://ibuhgalter.net/
http://www.visnuk.com.ua/uk/ob_izdatele
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.visnuk.com.ua/


практики; 

 консультації та коментарі 
посадових осіб податкових та 
інших контролюючих органів; 

 точки зору провідних 

податкових експертів; 
 відповіді на запитання від 

читачів; тематичні огляди; 
 різноманітні статті про сплату 

податків; 
 довідкову інформацію. 
Періодичність - 1 раз на місяць 

 


