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1) ВІТЧИЗНЯНІ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ 

Назва видання Дані про видання Місія журналу 
URL-адреса журналу 

(архів номерів) 

Інформаційно-

аналітичний 

наукометричний 

журнал «Економіка. 

Фінанси. Право»  

категорія Б  

ISSN 2409-1944 

Аудиторська фірма 

«Аналітик» спільно з 

Академією 

муніципального 

управління та 

Національною академією 

внутрішніх справ. 

Це майданчика для обміну 

науковою інформацією, 

результатами фундаментальних і 

прикладних досліджень фахівців 

академічного та експертно-

аналітичного профілю, що 

працюють в сфері вивчення 

економічних і правових процесів 

в Україні і за кордоном, а також 

для міждисциплінарного 

спілкування. 

http://efp.in.ua/uk 

«Фінанси України» 

Науково-теоретичний 

та інформаційно-

практичний журнал 

Категорія Б 

ISSN 2522-4662 

Державна навчально-

наукова установа 

“Академія фінансового 

управління” 

Висвітлюються актуальні наукові 

питання економіки й фінансів, 

зокрема: глобальна економіка та 

міжнародні фінанси; управління 

державними фінансами; 

бюджетна, податкова, монетарна, 

митна політики; теорія та історія 

економіки й фінансів; фінансово-

економічне регулювання; 

фінанси соціальної сфери; облік 

та аудит; ринок фінансових 

послуг; фінанси інституційних 

секторів економіки; критика та 

бібліографія. 

http://finukr.org.ua/ 

Інвестиційний 

менеджмент та 

фінансові інновації 

Категорія А 

Міжнародне наукове 

рецензоване видання. 

ISSN 1810-4967 ТОВ 

«Консалтингово-

видавнича компанія 

«Ділові перспективи». 

Висвітлення результатів 

емпіричних та теоретичних 

досліджень науковців, які 

займаються проблемами 

інвестицій і фінансових 

інновацій на макро- і 

макрорівнях (у тому числі із 

застосуванням кількісних 

методів). 

https://www.businesspe

rspectives.org/journals/i

nvestment-

management-and-

financial-

innovations#ua-

general-information 

Банки і системи банку Категорія А 

Міжнародне наукове 

рецензоване видання. 

ISSN 1816-7403 ТОВ 

«Консалтингово-

Висвітлення результатів 

емпіричних та теоретичних 

досліджень науковців з питань 

грошово-кредитної політики у 

різних країнах та регіонах у 

всьому світі, діяльності 

міжнародних фінансових 

https://www.businesspe

rspectives.org/journals/

banks-and-bank-

systems#ua-general-

information 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5c1d2902e9c40f5f2a66bcd3
http://nfv.ukrintei.ua/view/5c1d2902e9c40f5f2a66bcd3
http://nfv.ukrintei.ua/view/5c1d2902e9c40f5f2a66bcd3


видавнича компанія 

«Ділові перспективи». 

організацій, центральних банків 

та банківських установ.  

Збірник наукових 

праць «Фінансово-

кредитна діяльність: 

проблеми теорії та 

практики» 

Категорія А 

ISSN 2306-4994 

Засновник: Університет 

банківської справи  

Висвітлюються питання 

економіки, обліку, фінансів та 

банківської справи. Він 

розрахований на фахівців 

банківської та фінансової 

систем, керівників та 

спеціалістів підприємств усіх 

форм власності, науковців та 

студентів закладів вищої освіти. 

https://fkd.ubs.edu.ua/in

dex.php/fkd 

Економіка, фінанси, 

менеджмент: 

актуальні питання 

науки і практики 

Категорія Б 

ISSN (друк): 2411-4413 

Вінницький 

національний аграрний 

університет 

Розглядаються питання 

ефективності функціонування 

національного господарства та 

організаційні форми управління 

національною економікою. 

Приділено увагу проблемам 

маркетингу, менеджменту та 

ефективності виробничо-

господарської діяльності 

аграрних підприємств. 

Досліджуються питання 

прогнозування та моделювання 

економічних процесів, 

зовнішньоекономічна діяльність, 

товарні потоки суб’єктів 

господарювання та їх 

інфраструктурне забезпечення.  

http://efm.vsau.org/u

k/archive 

 

Облік і фінанси категорія Б  

ISSN 2307-9878 

Федерація аудиторів, 

бухгалтерів і фінансистів 

АПК України 

формуванні наукової бази для 

вчених та дослідників шляхом 

публікації якісних оригінальних 

науково-практичних статей з 

питань бухгалтерського обліку, 

фінансів та інших напрямків 

економічної науки 

(оподаткування, аудит, 

менеджмент, економіка).  

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

 

 

http://efm.vsau.org/uk/archive
http://efm.vsau.org/uk/archive

