
 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
 

AgEcon  AgEcon Search - це некомерційний 

тематичний архів повнотекстових 

документів, який представляє дослідження в 

області сільського господарства і прикладної 

економіки. Включає презентації на 

конференціях, робочі документи, статті в 

журналах, урядові документи, а також тези 

та дисертації. 

https://ageconsearch.

umn.edu/ 

 

Актуальні проблеми 

економіки 

Архів наукового журналу «Актуальні 

проблеми економіки». Індексується у 

міжнародних наукометричних базах даних. 

https://eco-

science.net/en/ 

 

Актуальні проблеми 

економіки і управління 

Збірник наукових праць молодих вчених 

«Актуальні проблеми економіки і управління» 

Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут». 

У збірнику публікуються результати 

наукових досліджень студентів та аспіратів, 

що навчаються на  факультеті.  

http://probl-

economy.kpi.u

a/ 

 

Аудитор України Журнал «Аудитор України» – офіційне 

видання Аудиторської палати. На шпальтах 

публікуються статті, що висвітлюють 

міжнародний та національний досвід у сфері 

аудиту та обліку, МСФЗ, оподаткування, 

фінансового менеджменту, управління тощо. 

http://www.auditorukr

.com.ua/svizhiy-
nomer/vidannya/ 

 

Бібліотека економіста На сайті представлено підручники з 

економіки, менеджменту, банківської справи, 

фінансів підприємства тощо. 

https://library.if.ua/
books/ 

 

Бухгалтерия База аналітичних матеріалів та нормативних 

документів, які були опубликовані в газеті 

«БУХГАЛТЕРИЯ». 

http://www.buhgalter

ia.com.ua/ 

 

Вісник. Офіційно про 

податки 

Сайт офіційного видання Державної 

фіскальної служби України. На сайті 

розміщено розділи: «Електронний архів 

номерів», «Документи», «Популярне».  

 

http://www.visnuk.

com.ua/ 

 

Вісник Дніпропетров- 

ського університету. 

Серія "Економіка" 

На сайті надається повнотекстовий доступ до 

електронної версії наукового видання у 

форматі .pdf - «Вісник ДНУ. Серія: 

Економіка». У журналі висвітлюються 

досягнення в галузі економіки та 

публікуються розробки провідних 

спеціалістів і вчених, а також потенційних 

здобувачів ступенів і звань, спрямовані на 

підвищення ефективності національної 

економіки, вдосконалення економічних 

відносин в умовах трансформації і кризи. 

http://vestnikdnu.co

m.ua/ 
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Все про бухгалтерський 

облік 

Сайт всеукраїнської професійної газети 

публікує матеріали у рубриках: «Вебінари», 

«Додатки до номерів», «Відеоуроки 1С», 

«Нормативна база», «Зразки та шаблони 

документів» тощо. Надається доступ до 

архіву змісту номерів газети з 2002 р. 

 

http://vobu.ua/ukr/ 

 

Глобальні та національні 

проблеми економіки 

Електронне наукове фахове видання, 

засноване Миколаївським національним 

університетом імені В.О. Сухомлинського в 

2014 році. Метою є оприлюднення 

результатів наукових досліджень в різних 

галузях економічної науки за допомогою 

відкритого доступу до публікацій 

дослідників. 

http://global-

national.in.ua/pr

o-zhurnal 

 

Global Commodities: 

Trade, Exploration and 

Cultural 

Exchange 

Ресурс об'єднує рукописи, друковані та 

візуальні першоджерела для вивчення 

проблеми сировини у світовій історії. 

Містить інформацію про товари, які 

перевозились, обмінювались та споживалися 

у всьому світі протягом сотень   років. 

Документи представлені        у        вигляді        

бізнес-рахунків, кореспонденції, урядових 

звітів, рідкісних брошур, історичних карт, 

рекламних сувенірів, плакатів і упаковки, 

фотографій тощо. 

https://www.globalc

ommodities.amdigit

al.co.uk/ 

 

Деньги.ua Онлайн-журнал Деньги - аналітичний портал 

про фінанси: фінансові новини, новини 

бізнесу, курс обміну валют, депозит, внески, 

кредит. Перший фінансовий сайт України . 

https://dengi.ua/ 
 

European Journal of 

Business and Economics 

Сайт аналітичного науково-технічного 

журналу з економіки та комунікаційних 

технологій бізнес- інформації. 

https://ojs.journals.

cz/index.php/EJBE 

 

European Journal of 

Government and 

Economics of Government 

and Economics 

Сайт міжнародного академічного журналу 

для рецензованих наукових досліджень у 

галузях управління та економіки. EJGE 

особливо зацікавлений в поточних питаннях, 

що стосуються взаємозв'язку між владою та 

економікою, впливу уряду на економіку 

(економічну політику) тощо. 

https://journals.euros
ci.net/index.php/ejge 
 

Journal of European 

Economy 

На сайті надається доступ до архіву номерів 

(з 2002 р.) електронної версії щоквартального 

наукового видання «Журнал європейської 

економіки», який видається українською, 

англійською та російською мовами. 

http://jee.te.ua/ 
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Зовнішня торгівля: 
Економіка, Фінанси, Право 

Науковий фаховий журнал з економічних та 

юридичних наук. Засновник: Київський 

національний торговельно-економічний 

університет. Категорія «Б». У журналі 

публікуються результати досліджень з 

економічних та правових проблем розвитку 

світового господарства, його впливу на 

глобалізаційні процеси у світі, міжнародний 

розподіл праці та міжнародні економічні 

відносини: науково-технічне співробітництво, 

валютно-фінансові операції, міграція робочої 

сили; впливу зовнішньої торгівлі на розвиток 

національних економік. 

http://zt.knute.edu.u

a/index.php?lang=u

k 

 

Інвестиції: практика та 

досвід 

 

Архів журналу «Інвестиції: практика та 

досвід» включено до переліку наукових 

фахових видань України з питань економіки 

та державного управління. (Категорія «Б», 

Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 

281, 292. 

 

http://www.investpla
n.com.ua/ 
 

Інноваційна економіка Архів фахового науково- виробничого 

журналу «Інноваційна економіка» 

призначений для фахівців, які цікавляться 

теоретичними та прикладними проблемами 

економіки, управління, фінансів, 

оподаткування, обліку, аналізу, економічної 

безпеки і дає змогу науковій громадськості 

ознайомитися з результатами досліджень 

вчених-економістів. Журнал включений 

до категорії «Б»- економічні науки; 

спеціальності: Спеціальності – 051, 071, 072, 

073, 075, 076, 292. 

http://inneco.org/ind
ex.php/innecoua 
 

старий сайт - 

http://ie.at.ua/ 
 

Маркетинг і  менеджмент 

інновацій 

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» 

започаткований кафедрою маркетингу та 

управління інноваційною діяльністю 

Сумського        державного         університету 

у лютому 2010 року. Наукове видання 

розміщується у відкритому доступі та 

висвітлює актуальні питання з маркетингу 

інновацій та інноваційного менеджменту. 

Розглядаються теоретичні, методологічні та 

практичні аспекти інноваційних 

трансформацій в економіці. Журнал включений 

до категорії А. 

 

https://mmi.fem.sum

du.edu.ua/ 
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Менеджмент  Журнал «Менеджмент» – рецензований 

науковий журнал з відкритим доступом, 

започаткований Київським національним 

університетом технологій та дизайну. 

Тематична спрямованість: менеджмент, 

економіка, міжнародні економічні відносини, 

проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні та світі, публічне 

управління та адміністрування, маркетинг, 

торгівля та біржова діяльність, фінанси, 

банківська справа та страхування, туризм, 

готельно- ресторанний бізнес. Категорія Б. 

Економічні науки. Спеціальності: 051, 071, 072, 
073, 075, 076, 241, 281. 
 

http://menagement.kn

utd.edu.ua/ 

 

Механізм регулювання 

економіки регулювання 

економіки 

На сайті представлений міжнародний 

науковий журнал «Механізм регулювання 

економіки» (МНЖ «МРЕ»), який є одним з 

провiдних спецiалiзованих видань України. 

Журнал висвiтлює актуальнi питання за 

такими основними напрямами: 

загальноекономiчнi  проблеми 

функцiонування господарських систем; 

проблеми дiяльностi пiдприємства в 

перехiднiй i ринковiй економiцi; екологiчнi 

проблеми розвитку i економiка 

природокористування тощо. Ктегорія «Б». 

Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 

281,292. 

https://mer.fem.sumd

u.edu.ua/index.php?c

md&lang=ua 

 

Облік і фінанси Офіційний сайт журналу «Облік і 

фінанси» -   фаховий науково-виробничий 

журнал з відкритим доступом до повних 

текстів. Видання індексується в  міжнародних 

каталогах та наукометричних базах. Мета - 

наукове забезпечення розвитку теорії і 

практики обліку, фінансів та інших 

економічних спеціалізацій. 

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

Проблеми економіки  

економіки 

 

 

«Проблеми економіки» – міжнародний 

науковий рецензований журнал із відкритим 

доступом. У журналі публікуються 

оригінальні та високоякісні наукові статті з 

проблем сучасної економіки. Статті журналу 

знаходяться у вільному доступі з 2009р. по 

2017р вкючно. Користувачам дозволено 

читати, завантажувати, копіювати, 

поширювати, друкувати, шукати або 

посилатися на повний текст статті в цьому 

журналі. 

https://www.probleco

n.com/main/ 

 

http://menagement.knutd.edu.ua/
http://menagement.knutd.edu.ua/
http://menagement.knutd.edu.ua/
http://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd&lang=ua
http://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd&lang=ua
http://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd&lang=ua
http://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd&lang=ua
https://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd&lang=ua
https://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd&lang=ua
https://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd&lang=ua
http://www.afj.org.ua/
http://www.afj.org.ua/
http://www.afj.org.ua/
https://www.problecon.com/main/
http://www.problecon.com/main/
https://www.problecon.com/main/
https://www.problecon.com/main/


Проблеми інноваційно-

інвестиційного розвитку 

Науково-практичний журнал, завданням 

якого є публікація наукових статей, пошуки 

шляхів стимулювання інноваційного процесу 

в економіці, активізації інноваційних 

наукових досліджень, особливо серед 

молодих вчених. Фахова реєстрація 

(категорія «Б»), галузь науки:економічні 

спеціальності: 051 (Економіка), 073 

(Менеджмент). 

https://nonproblem

.net/#/category=U

A 

 

Проблеми системного 

підходу в економіці 

Проблематика: висвітлення актуальних 

проблем використання системного підходу 

при дослідженні соціальних та технічних 

систем. Цей журнал практикує політику 

негайного відкритого доступу до 

опублікованого змісту, підтримуючи 

принципи вільного поширення наукової 

інформації та глобального обміну знаннями 

задля загального суспільного прогресу. 
  

 

http://jrnl.nau.edu.u

a/index.php/PSAE 

 

OECD iLibrary  OECD iLibrary - Ваш ключ до світової 

економіки. Є  однією з найбільших світових 

електронних бібліотек в сфері економіки, 

екології, соціальної політики. Вона пропонує 

доступ до публікацій Організації 

економічного співробітництва і розвитку 

(ОЕСР) з 1998 року. Щорічно фонд 

бібліотеки поповнюється більш ніж на 300 

нових видань, 30 баз даних і електронних 

журналів. 

https://www.oe

cd-ilibrary.org/ 

 

RePEc Research Papers in Economics –Інтернет-

проект, присвячений систематизації 

дослідницьких праць у галузі економіки. 

Надає доступ до посилань на повні тексти 

робочих документів, журнальних статей, 

компонентів програмного забезпечення. 

http://repec.org/ 
 

Ресурси бібліотеки 

(Бібліотека 

Тернопільського 

національного 

економічного 

університету) 

Надано повнотекстовий доступ до праць 

викладачів Західноукраїнського 

національного університету (ЗУНУ), 

підручників, науково-методичних матеріалів, 

наукових видань ТНЕУ, бібліографічних 

покажчиків. 

http://library.wunu.e

du.ua/index.php/uk/

resursy-

biblioteky/pratsi-

vykladachiv-tneu 

 

РИСК. Ресурсы. 

Информация. 

Снабжение. 

Конкуренция 

Журнал «РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция» - це теоретичне та 

науково-практичне аналітичне видання, що 

публікує науково-практичні статті з 

управління бізнесом у сфері логістики, 

маркетингу, фінансів, інновацій та ризик- 

менеджменту. Видавець – Інститут ІТКОР 

 

http://www.ri

sk-

online.ru/arch

ive/ 
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Стратегія розвитку 

України. Економіка, 

соціологія, право. 

У науковому журналі досліджуються 

актуальні проблеми соціально-економічної 

політики, розвитку відкритих економік, 

міжнародних економічних відносин, 

можливості використання зарубіжного 

досвіду при проведенні економічного 

регулювання в Україні. Аналізуються 

галузеві, регіональні та комерційні аспекти 

зовнішньоекономічної діяльності, особливості 

участі України в інтеграційних процесах. 

http://jrnl.nau.edu.u

a/index.php/SR 

 

Сучасні проблеми 

економіки і 

підприємництво 

У збірнику опубліковані результати наукових 

досліджень з актуальних проблем сучасної 

економіки, аналізу перспектив розвитку 

підприємництва та запропоновані методики 

та шляхи розв’язання практичних питань.     

Для викладачів вищих навчальних закладів, 

наукових працівників,  аспірантів,   студентів   

технічних та гуманітарних спеціальностей. 

http://sb-keip.kpi.ua/ 
 

Таврійський науковий 

вісник. Серія: Економіка 

Таврійський науковий вісник. Серія: 

Економіка – це економічний науково-

практичний журнал, заснований у 2018 році 

Херсонським державним аграрно-

економічним університетом, категорія «Б», 

галузь науки: економічні. Спеціальності: 

051– Економіка; 071– Облік і оподаткування; 

072– Фінанси, банківська справа та 

страхування; 073– Менеджмент; 075– 

Маркетинг; 076– Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність; 241– Готельно-

ресторанна справа; 242– Туризм; 281– 

Публічне управління та адміністрування; 

292– Міжнародні економічні відносини. 

http://tnv-
econom.ksauniv.ks.u
a/ 
 

Theoretical  Economics  «Теоретична економіка» публікує провідні 

дослідження в галузі економічної теорії. Він 

публікується Економетричним товариством 

чотири рази на рік, у січні, травні, липні та 

листопаді. Весь вміст знаходиться у вільному 

доступі. Він включений до Індексу цитування 

соціальних наук . 

https://econtheory.org
/index.php  

Управление 

компанией 

Журнал «Управление компанией» (ЖУК) 

практичний журнал для професіоналів – це 

практичні приклади вирішення проблемних 

ситуацій у компаніях, аналітичні статті топ-

менеджерів та представників   

консультаційних   фірм.   На сторінках 

видання розташовані матеріали з найбільш 

актуальних проблем управління: розробка 

стратегії бізнесу та шляхів її реалізації, 

методів ведення управлінського обліку, 

оптимізації взаємин власників та менеджерів, 

маркетингу, практики корпоративного 

http://www.zhuk.net/l

ist.php?c=archive 
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управління та  роботи з персоналом,

  побудови відносин із партнерами, 

клієнтами та інвесторами. 
 

Управління розвитком Збірник наукових праць Харківського 

національного економічного університету. 

«Управління розвитком» - міжнародний 

рецензований науковий збірник з відкритим 

доступом, призначений для публікації 

оригінальних, інноваційних, новітніх та 

високоякісних наукових статей з широким 

спектром охоплення проблем, пов'язаних з 

забезпеченням випереджаючого зростання 

світової та національної економіки. 

https://www.hneu.ed

u.ua/ 

 

 

https://www.hneu.ed

u.ua/naukovi-

vidannya/arhiv-

vydan-upravlinnya-

rozvytkom/ 

 

Фінанси, облік і аудит Збірник наукових праць «Фінанси, облік і 

аудит» Київського національного 

економічного університету Висвітлюються 

теоретичні, методологічні та практичні 

проблеми, які досліджуються науковцями в 

рамках наукових спеціальностей «Гроші, 

фінанси і кредит» та  «Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит». 

https://faa.kneu.edu.u
a/ua/aboutz/ 
 

Фінансовий директор 

компанії 

Журнал для фінансових директорів, керівників 

та головних бухгалтерів підприємства. 

Висвітлення передового успішного досвіду 

роботи  фінансистів кращих компаній 

України; Новації та нововведення, правова 

база роботи фінансової служби підприємства з 

роз’ясненнями і тлумаченнями юристів та 

фахівців фінансового сектору економіки; 

Допомога у складанні та поданні фінансової 

звітності підприємств. 

https://e.fdk.n

et.ua/ 

Фінансовий простір Міжнародний науково-практичний журнал 

Університету банківськ справи Національного  

банку  України. Категорія "Б", спеціальності:– 

051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 

Фінанси, банківська справа та страхування; 

073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність. 

 

https://fp.cibs.ubs.e

du.ua/index.php/fp/

issue/archive 

 

Економіка. Фінанси. 

Менеджмент Актуальні 

питання науки і 

практичної діяльності 

Заснований у 1997 році під назвою «Вісник 

Вінницького  державного с.-г. інституту». У 

2010 - 2014 роках виходив ід назвою   

«Збірник наукових праць Вінницького 

національного аграрного університету» 

З 2015 року – «Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки та 

практичної діяльності». категорія «Б» в 

галузі економіки за  спеціальностями: 051 

Економіка; 071 Бухгалтерський облік та 

http://efm.vsau.org/in

dex.php?jour=8&lang

=1&kind=about 
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оподаткування; 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування; 073 Управління; 075 

Маркетинг; 076 Бізнес, торгівля та біржова 

діяльність; 241 Готель, ресторан та 

громадське харчування ; 281 Державне 

управління 
  

Економіка АПК  Міжнародний науково-виробничий журнал 
«Економіка АПК» є провідним періодичним 
виданням економічного профілю з питань 
розвитку агропромислового комплексу 
країни та розрахований на керівників і 
спеціалістів АПК, науковців, студентів, 
широкий загал сільських читачів. Журнал 
«Економіка АПК» входить до переліку 
фахових наукових видань України, в яких 
можуть публікуватися основні результати 
дисертаційних досліджень у галузі 
економіки. 

http://eapk.org.ua/ 
 

Economics and finance «Економіка та фінанси» – це міжнародний 

науковий журнал із відкритим доступом. 

Теми: Бухгалтерський облік; Бізнес та 

міжнародний менеджмент; Бізнес, управління 

та бухгалтерський облік (різне); Загальний 

бізнес, управління та бухгалтерський облік;  

Виробничі відносини; Інформаційні системи 

управління; Управління технологіями та 

інноваціями; Маркетинг; Організаційна 

поведінка та управління людськими 

ресурсами; Стратегія та управління; Туризм, 

відпочинок та гостинність; Інформаційні 

системи та управління; Наука управління та 

дослідження операцій; Статистика, 

ймовірність та невизначеність; Економіка та 

економетрія; Економіка, економетрика та 

фінанси (різне); Фінанси; Загальна економіка, 

економетрика та фінанси; Демографія; 

Розвиток; Підприємництво, стійкість, 

безпека. 

http://economics-and-

finance.com/en/ 

 

Економіка 

промисловості 

На сайті представлений архів науково-
практичного журналу «Економіка 
промисловості» засновано у 1998 році 
Інститутом економіки промисловості НАН 
України. Представлені в журналі матеріали 
направлені на інформування наукової 
спільноти, фахівців, представників місцевих 
та державних органів влади, всіх 
зацікавлених науковими дослідженнями осіб 
про напрямки розвитку сучасної економічної 
науки. 

http://ojs.econindustr
y.org/index.php/ep 
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Економіка розвитку «Економіка розвитку» - міжнародний 

рецензований науковий журнал Харківського 

національного економічного університету ім. 

С. Кузнеця з відкритим доступом, 

призначений для публікації оригінальних, 

інноваційних, новітніх та високоякісних 

наукових статей з широким спектром 

охоплення проблем, пов'язаних з 

забезпеченням випереджаючого зростання 

світової та національної економіки. 

https://businesspersp

ectives.org/index.ph

p/journals/economic

s-of-

development?catego

ry_id=30 

 

Економіка та держава Журнал «Економіка та держава» - наукове 

фахове видання України з питань економіки 

(Категорія «Б», спеціальності – 051, 071, 072, 

073, 075, 076, 292. 

http://www.economy.

in.ua/ 

 

Економіка та 

суспільство 

Електронний журнал з економічних наук, що 

був заснований у 2015 році Мукачівським 

державним університетом. Категорія «Б», 

галузь науки: економічні. Спеціальності: 

051– Економіка; 071– Облік і оподаткування; 

072– Фінанси, банківська справа та 

страхування; 073– Менеджмент; 075– 

Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність; 241– Готельно-

ресторанна справа; 242– Туризм; 292– 

Міжнародні економічні відносини. У виданні 

публікуються науково-теоретичні та 

практичні матеріали з актуальних 

загальнотеоретичних та галузевих 

економічних питань, а також пропозиції 

щодо оптимізації економічних процесів та 

явищ країни.  

http://www.econom

yandsociety.in.ua/ 

 

Економічний вісник 

НТУУ "КПІ" 

Збірник наукових праць Національного 

технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» призначений для публікації 

наукових праць українських та зарубіжних 

вчених з проблем економіки та бізнесу. 

Збірник публікує статті за такою науковою 

проблематикою: економічна теорія, 

економічні проблеми сталого розвитку 

національної економіки, міжнародна 

економіка, галузева економіка, економіка 

підприємства, менеджмент, маркетинг,  

інноваційно-інвестиційні процеси, технології 

як фактор економічного зростання, 

економіко-математичне моделювання 

бізнесових процесів. З 2015 року 

Економічний вісник НТУУ «КПІ» 

публікується на сайті http://ev.fmm.kpi.ua 

http://economy.kpi.ua

/ 
http://ev.fmm.kpi.ua/ 
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Економіст  Український журнал «Економіст» входить у 

міжнародну наукометричну базу RePec. 

Журнал публікує різнопланові статті з 

економічних питань, авторами яких є 

провідні вітчизняні вчені, аналітики, 

громадські діячі. На сайті у вільному доступі 

розміщений архів з 2011р по 2016р. 

включно.  

http://ua-
ekonomist.com/ 
 

EconPapers EconPapers забезпечує вільний доступ 

до  RePEc , найбільшої в світі колекції он-

лайн документів з економіки і програмного 

забезпечення.  

https://econpapers.rep

ec.org/ 
 

Economics & Sociology Economics & Sociology - це новий тип 
академічного журналу в галузі економіки. 
Проблематика статей стосується питань 

соціально- економічного аналізу суспільства 

та економіки, установ і організацій, 

соціальних груп, мереж і відносин. 

https://www.econom

ics-sociology.eu/ 

 

Economics E- Journal Електронний журнал з відкритим доступом 

до публікацій з усіх галузей економіки, 

що охоплює всі статті та коментарі, 

опубліковані в електронних журналах до 

серпня 2020 року. З вересня 2020 року 

журнал належить видавництву De 

Gruyter. Для отримання додаткової 

інформації дивіться тут .журнал,  

http://www.economic

s-ejournal.org/ 

 

Ефективна економіка Архів електронниого журналу «Ефективна 

економіка» включено до переліку наукових 

фахових видань України (Категорія «Б») з 

питань економіки. Спеціальності – 051, 071, 

072, 073, 075, 076, 292. 

http://www.econom

y.nayka.com.ua/ 

 

 

 

Електронні інституційні архіви 
 
 

Репозитарій iRKNEU Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів Київського національного 

економічного університету ім. Вадима 

Гетьмана» (iRKNEU)  

https://lib.kneu.edu.ua/

ua/e_resours_bibl/elek

_arhiv_kneu/ 

 

Репозитарій eONEU Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів Одеського національного 

економічного університету  (eONE  

http://dspace.oneu.edu.u

a/jspui/ 

 

Репозитарій ПУЕТ  Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів Полтавського університету 

економіки і торгівлі (ПУЕТ) 

http://dspace.puet.edu.ua

/ 
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Репозитарій HNEU  Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів Харківського національного 

економічного університету (HNEU)  

http://www.repository.hn

eu.edu.ua/ 

 

Репозитарій e-KSAЕU Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів Херсонського державного 

аграрно-економічного університету (e-

KSAЕU)  

http://dspace.ksau.kherso
n.ua/ 

 

Репозитарій  IRChNUT Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів Чернігівського національного 

технологічного університету,  

(IRChNUT) 

http://dspace.puet.edu.u

a/ 

 

Репозитарій eSSUIR 

 

Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів Сумського державного 

університету (eSSUIR) 

https://library.sumdu.ed

u.ua/uk/e-

resursy/elektronni-

resursy-

sumdu/repozytarii-

sumdu.html 

 

Репозитарій eUABIR Електронний архів наукових та освітніх 

матеріалів Української академії банківської 

справи Національного банку України 

(eUABIR) 

https://portal.issn.org/resou
rce/ISSN/2310-8584 
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