Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Наукова бібліотека НУК одна з найбільших вузівських бібліотек південного
регіону України, методичний центр вузівських бібліотек м. Миколаєва та постійна
учасниця обласних, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Бібліотека надає
доступ науковцям та студентам до електронних інформаційних ресурсів. Користувачам
бібліотеки доступні: електронний каталог, бази даних власного виробництва і придбані;
електронні навчальні, методичні та наукові видання викладачів; електронні реферативні
журнали; електронні енциклопедії та багато іншого. Наукова бібліотека Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макаров – це понад 770000 примірників
друкованих видань (400000 в активному використанні); понад 380000 примірників
підручників; більш 94000 примірників наукової літератури; понад 500 примірників
періодичних видань; щорічне поповнення фонду до 12000 примірників; понад 286000
відвідувань читачів; біля 570000 книговидач; понад 8000 читачів за єдиним читацьким
квитком; понад 30000 читачів обслуговує бібліотека протягом року.
Наукова бібліотека НУК має наступну структуру.
1) Відділ обслуговування в Головному корпусі НУК:
 загальний читальний зал;
 абонемент кораблебудівного навчально-наукового інституту та факультету
економіки моря НУК;
 абонемент молодших курсів машинобудівного навчально-наукового інституту
та інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук НУК;
 відділ наукової та іноземної літератури, читальний зал періодичних видань;
 читальний зал для роботи з дипломними проектами;
 електронний читальний зал;
 інформаційно-бібліографічний відділ;
 відділ комплектування та наукової обробки літератури;
 відділ маркетингу, інноваційної та методичної роботи.
2) Відділ обслуговування в машинобудівному навчально-науковому інституті НУК
(абонемент, читальний зал).
3) Відділ обслуговування в інституті автоматики та електротехніки НУК
(абонемент, читальний зал).
4) Відділ обслуговування в гуманітарному інституті НУК (абонентський відділ,
читальний зал).
Діяльність бібліотеки визначена “Концепцією розвитку НУК”, згідно якої

пріоритетними напрямками є: впровадження інноваційних технологій та подальший
розвиток автоматизації; створення власних інформаційних ресурсів та їх використання;
розвиток бібліотечно-інформаційного сервісу; культурно-просвітницька діяльність та
формування інформаційної культури студентської молоді; збереження культурної та
наукової спадщини; активна участь в загальноуніверситетських заходах та їх
інформаційна підтримка; встановлення постійних зв’язків і книгообміну з бібліотеками
України.
З 1998 р. розпочато автоматизацію бібліотеки. Сьогодні локальна комп’ютерна
мережа бібліотеки налічує 19 комп’ютерів. Бібліотека регулярно придбає комп’ютерне
обладнання. Створена система доступу до джерел інформації через інформаційну
міжнародну мережу Internet.
Студенти НУК мають можливість користуватися послугами існуючого в
університеті кабінету електронних засобів навчання, де вони отримують доступ до
міжнародних баз даних.
Бібліотека надає доступ науковцям та студентам до електронних інформаційних
ресурсів. Користувачам бібліотеки доступні наступні електронні ресурси: електронний
каталог (на 01.01.2018 р. загальна кількість описів складає понад 99000 назв), бази даних
власної генерації (18) і придбані; електронні навчальні, методичні і наукові видання
викладачів; електронні реферативні журнали; електронні енциклопедії та багато іншого.
Формування електронної бібліотеки здійснюється за такими темами: лінгвістика,
математика, матеріалознавство, право, інформаційні технології та програмування,
соціально-гуманітарні науки, суднобудування, техніка, управління проектами, фізика,
хімія, екологія та охорона навколишнього середовища, економіка, електротехніка та
електроніка.
У

2011

році

Національним

університетом

кораблебудування

підписано

Декларацію приєднання до Проекту “Електрона бібліотека України: створення Центрів
Знань в університетах України”. Ініціатором приєднання до цього проекту виступила
Наукова бібліотека НУК. Бібліотека веде науково-аналітичну діяльність по виданню
бібліографічних покажчиків, дайджестів з актуальної тематики та інше. Проведено
декілька маркетингових досліджень з

метою вивчення

потреб читачів

для

вдосконалення роботи бібліотеки.
Вузівські бібліотеки об'єднали зусилля в проведенні заходів системи підвищення

кваліфікації. Саме ці заходи надали можливість придбати всім вузівським бібліотекам
міста однакову автоматизовану систему “УФД/Бібліотека”, що важливо для подальшої
співпраці. Площі, які займає бібліотека університету, кількість посадкових місць у
читальних залах відповідають діючим нормам.
В НУК працює видавництво, яке щорічно випускає більш ніж 130 найменувань
друкарської продукції, що відповідає приблизно 600 облікових друкарських аркушів
середнім

тиражуванням

300

екземплярів.

Національним

університетом

кораблебудування імені адмірала Макарова з 2009 р. придбано доступ до
повнотекстових

електронних

колекцій

книг

видавництва

"Центр

навчальної

літератури". За 9 років доступ збільшився на 603 підручники (2009 – 528, 2017 – 1065
(на сайті)). На 01.01.2018 видавництво «Центр навчальної літератури» надало доступ
через сайт до 1065 книг, які було надруковано у 2007-2018 рр. за темами: Аудит,
бухгалтерський, кадровий облік (100); Фінанси (136); Економіка (308); Менеджмент
(136); Маркетинг (30); Правова література (131); Гуманітарні науки (240); Природничі
та технічні науки (142).
Інформація про Наукову бібліотеку НУК наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

№
з/п

Найменування
бібліотеки

Площа
(кв. м)

Обсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури
(примірників)

Наявність читального
залу, його площа (кв. м),
кількість посадкових
місць

6 читальних залів
Бібліотека
2227
763791
580,8 м2
298 посадкових місць
* Подається інформація про наявність електронної бібліотеки.

Примітка*

електронна
бібліотека

У розпорядженні кафедри «Економічна теорія та безпека» є вся основна навчальна
література, яка використовується в навчальному процесі, з якою студенти і науковопедагогічні працівники мають можливість працювати. Останніми роками здійснюється
постійне придбання спеціальної літератури як за рахунок державного фінансування, так
і спонсорських коштів. Постійно поповнюється електронними виданнями інформаційна
база кафедри.
У розпорядженні кафедри «Економічна політика та безпека» є вся основна
навчальна література, яка використовується в навчальному процесі, з якою студенти і

науково-педагогічні працівники мають можливість працювати. Останніми роками
здійснюється постійне придбання спеціальної літератури як за рахунок державного
фінансування, так і спонсорських коштів. Постійно поповнюється електронними
виданнями інформаційна база кафедри. На кафедрі «Економічна політика та безпека»
створена електронна база даних, яка містить електронні копії методичних розробок для
практичних робіт, курсових робіт, конспекти лекцій, періодичні видання, електронні
копії підручників, статей тощо.
Список наявних підручників та навчальних посібників, відповідно до навчального
плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньопрофесійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності
073 – «Менеджмент» подано у таблиці 2.
Таблиця 2
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ, ПОСІБНИКАМИ,
ДОВІДКОВОЮ ТА ІНШОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою»
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Найменування
навчальної
дисципліни

1
Глобальна
економіка

Автор
(прізвище,
ім‘я та по
батькові)
підручника,
навчального
посібника
тощо
2
Y. Kozak, T.
Sporek, M.
Zaec

Козак Ю. Г.

Інформаційноаналітичне
забезпечення
економічної
безпеки

Єфімова Г. В.

Найменування підручника,
навчального посібника тощо

Найменування
видавництва, рік
видання

Кількість
примірників

3
World Economy and
International Economic
Relations : training man. / ed.:
Y. Kozak, T. Sporek, M.
Zaec.
Світова економіка :
посібник / за ред. Ю. Г.
Козака.
Методичні вказівки до
виконання контрольних
робіт з дисципліни
"Економічне управління
підприємством" : електрон.
вид. комбін. використання
на DVD-ROM
/ Г. В. Єфімова,
О. В. Пащенко ; МОН
України, НУК ім. адмірала
Макарова. – Електрон. дані.

4
Kiev ; Katowice :
CUL, 2015. – 223 p.

5
ел.копія
170

Київ : ЦУЛ, 2018. –
328

ел.копія
81

Миколаїв : НУК,
2017. – 3 електрон.
опт. диски (DVDROM). – Назва з
етикетки диска.

3

Продовження табл. 2
1

2
Кириченко О.
П.

Гурченков О.
П.

Семернікова, І.
О.
Криленко В. І.

Сенів М. М.

3
Методичні вказівки до
проведення практичних занять
з дисципліни "Економіка
підприємства суднобудівного
та морського транспортного
комплексу" : електрон. вид.
комбін. використання на DVDROM / О. П. Кириченко ; МОН
України, НУК ім. адмірала
Макарова. – Електрон. дані.
Ілюстрації до циклу лекцій з
дисципліни "Економіка
підприємства" : навч. посібник :
електрон. вид. комбін.
використання на DVD-ROM
/ О. П. Гурченков,
О. М. Майстренко,
А. В. Пономарьова ; МОН
України, НУК ім. адмірала
Макарова. – Електрон. дані.
Економіка підприємства : навч.
посібник / І. О. Семернікова,
Н. В. Мєшкова-Кравченко.
Економічна безпека
аграрного сектору: проблеми
регулювання та забезпечення :
монографія / В. І. Криленко.
Безпека програм та даних :
навч. посібник / М. М. Сенів,
В. С. Яковина ; МОН України,
Нац. ун-т "Львів. політехніка".

Єгоричева С. Б.

Організація фінансового
моніторингу в банках : навч.
посібник / С. Б. Єгоричева ;
МОН України, ВНЗ
Укоопспілки "Полтав. ун-т
економіки і торгівлі". .

Ларионова И.
В.

Риск-менеджмент в
коммерческом банке :
монография / под ред. И. В.
Ларионовой.
Финансовые риски малого
предприятия: оценка и
управление / Л. Ю. Филобокова
// Управление финансовыми
рисками.

Филобокова Л.
Ю.

4
Миколаїв : НУК,
2015. – 3 електрон.
опт. диски (DVDROM). – Назва з
етикетки диска.

5
3

Миколаїв : НУК,
2016. – 3 електрон.
опт. диски (DVDROM). – Назва з
етикетки диска.

3

Херсон : Олді-плюс,
2016. – 312 с.

1

Миколаїв : Шамрай
В. П., 2014. – 468 с.

1

Львів : Вид-во Львів.
політехніки, 2015. –
256 с. – Гриф Вченої
ради ВНЗ.

1

Київ : ЦУЛ, 2014. –
292 с

ел.копія
170

М. : КНОРУС, 2014. –
456 с.

ел.копія
81

2015. – № 04 (44). – С.
318-324.

ел. копія
70

Продовження табл. 2
1

2
Бурячок В. Л.

Милославская
Н. Г.

Обґрунтування
господарських
рішень і
оцінювання
ризиків

Донець Л. І.

Ларионова И.
В.

3
Інформаційна та кібербезпека:
соціотехнічний аспект :
підручник / В. Л. Бурячок [та
ін.] ; за заг. ред. В. Б.
Толубка.
Управление рисками
информационной
безопасности : учеб. пособие.
вып. 2 / Н. Г. Милославская,
М. Ю. Сенаторов,
А. И. Толстой.

Обгрунтування
господарських рішень та
оцінювання ризиків : навч.
посібник / за заг. ред. Л. І.
Донець.
Риск-менеджмент в
коммерческом банке :
монография / под ред. И. В.
Ларионовой.
Экономическая
безопасность : учеб. пособие
/ Г. Ю. Донцов.

4
Київ : ДУТ,
2015. – 288 с.

5
ел. копія
75

2-е изд., испр. –
М. : Горячая
линия-Телеком,
2014. – 130 с. –
(Вопросы
управления
информационной
безопастностью)
Київ : ЦУЛ,
2012. – 472 с.

ел. копія
70

М. : КНОРУС,
2014. – 456 с

ел. копія
60

Томск : ТУСУР,
2012. – 112 с.

ел. копія
5

ел. копія
65

Організація та
управління
системою
фінансовоекономічної
безпеки банків

Донцов Г. Ю.

Отенко І. П.

Економічна безпека
підприємства : навч. посібник
/ І. П. Отенко, Г. А. Іващенко,
Д. К. Воронков.

Х. : ХНЕУ, 2012. –
256 с.

ел. копія
15

Правове
забезпечення
безпеки
суб’єктів
господарської
діяльності

Сіменко І. В.,
Косова Т. Д.

Аналіз господарської
діяльності : навч. посібник
/ МОН України, ДНУ
економіки і торгівлі ім. М.
Туган-Барановського ; за заг.
ред. І. В. Сіменко, Т. Д.
Косової. – Електрон. дані.
Методичні вказівки до
проведення практичних
занять з дисципліни "Аналіз
господарської діяльності
підприємства" : метод.
вказівки : електрон. вид.
комбін. використання на
DVD-ROM / Т. Д. Сипко,
О. Є. Гросицька ; МОН
України, НУК ім. адмірала
Макарова. – Електрон. дані. –

Київ : ЦУЛ,
2013. – 1 електрон.
опт. диск (DVDROM). – Назва з
контейнера. Гриф МОН.

1

Миколаїв : НУК,
2015. – 3 електрон.
опт. диски (DVDROM). – Назва з
етикетки диска

3

Сипко Т. Д.

Продовження табл. 2
1

2

3

4

5

Гурченков О.
П.

Ілюстрації до циклу лекцій з
дисципліни "Економіка
підприємства" : навч. посібник :
електрон. вид. комбін.
використання на DVD-ROM
/ О. П. Гурченков,
О. М. Майстренко,
А. В. Пономарьова ; МОН
України, НУК ім. адмірала
Макарова. – Електрон. дані.
Економічна безпека аграрного
сектору: проблеми регулювання
та забезпечення : монографія
/ В. І. Криленко.
Аналіз господарської
діяльності : навч. посібник
/ МОН України, Донец. нац. ун-т
економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського ; за заг. ред. І. В.
Сіменко, Т. Д. Косової. –
Підприємництво : навч.
посібник / І. В. Гой,
Т. П. Смелянська ; МОН
України, Хмельн. нац. ун-т.
Аналіз господарської діяльності :
навч. посібник / Т. О. Мулик,
О. А. Материнська,
О. Л. Пльонсак.
Трансформаційні перетворення
господарської системи в
контексті глобалізаційних змін:
еволюція та управління :
монографія / за заг. ред.
Управління інноваційною
діяльністю підприємств та
організацій морегосподарського
комплексу = Innovative Activities
Management of Marine Economy
Enterprises and Organizations :
монографія / С. І. Бай [та ін.] ;
МОН України, НУК ім. адмірала
Макарова.
Методичні вказівки до
виконання курсових робіт з
дисципліни "Економічна теорія" :
електрон. вид. комбін.
використання на DVD-ROM
/ І. Г. Пройденко ; МОН.

Миколаїв : НУК,
2016. – 3
електрон. опт.
диски (DVDROM). – Назва з
етикетки диска.

3

Миколаїв :
Шамрай В. П.,
2014. – 468 с.

1

Київ : ЦУЛ,
2013. – 384 с.

ел. копія
10

Київ : ЦУЛ,
2013. – 368 с.

ел. копія
55

Київ : ЦУЛ,
2017. – 288 с.

ел. копія
15

Київ : ЦУЛ,
2017. – 272 с.

ел. копія
60

Миколаїв : НУК :
Торубара О. С.,
2013. – 448 с. +
електрон. копія.

2

Миколаїв : НУК,
2016. – 3
електрон. опт.
диски (DVDROM). – Назва з
етикетки

3

Криленко, В.
І.

Сіменко І. В.,
Косова Т. Д.

Гой І. В.

Мулик, Т. О.

Мироненка Є.
В.

Проблеми
економічного
розвитку

Бай С. І.

Пройденко І.
Г.

Продовження табл. 2
1

2

Волосюк М.
В.

Федулова Л.
І.

Криленко
В. І.

Сподіна Ю.
М.

Волосюк М.
В.

Криленко
В. І.

Капаруліна І.
М.

3
України, НУК ім. адмірала
Макарова. – Електрон. дані.
Методичні рекомендації для
проведення практичних занять з
дисципліни "Основи економічної
теорії" для студентів неекономічних
спеціальностей : електрон. вид.
комбін. використання на DVD-ROM.
У 2 ч. Ч. 1. Структурно-логічний
практикум / М. В. Волосюк,
Р. М. Скупський ; МОН України,
НУК ім. адмірала Макарова. –
Електрон. дані.
Регіональні інноваційні системи
України: стан формування та
розвитку в умовах інтеграційних
викликів : монографія / НАН
України, ДУ "Ін-т економіки та
прогнозування НАН України" ; за
ред. Л. І. Федулової.
Парадигма та емпірика
фінансів в контексті світових та
регіональних економічних викликів :
монографія / В. І. Криленко [та ін.] ;
МОН України, МНУ ім. В. О.
Сухомлинського.
Стратегічне планування
економічного розвитку
транспортного підприємства :
диплом. проект / Ю. М. Сподіна ;
НУК ; керівник проекту О. П.
Корнієнко.

4
диска.

5

Миколаїв : НУК,
2016. – 3 електрон.
опт. диски (DVDROM). – Назва з
етикетки диска.

3

Київ : [б. в.], 2013. –
724 с.

1

Харків : Мезіна,
2017. – 290 с.

1

Миколаїв, 2017. –
118 с. + 7 плакатів

1

Морегосподарський комплекс:
проблеми розвитку та регулювання :
монографія / М. В. Волосюк,
Л. Ю. Вдовиченко.

Київ : ЦУЛ, 2018. –
152 с.

1

Парадигма та емпірика фінансів в
контексті світових та регіональних
економічних викликів : монографія
/ В. І. Криленко [та ін.] ; МОН
України, МНУ ім. В. О.
Сухомлинського.
Розвиток підприємства: концепція і
технологія дослідження : монографія
/ І. М. Капаруліна.

Харків : Мезіна,
2017. – 290 с.

1

Київ : ЦУЛ, 2014. –
432 с. – Гриф Вченої
ради ВНЗ.

ел. копія
50

Продовження табл. 2
1

2
Сподіна Ю. М.

Сірко А. В.

Соціальна
відповідальність

Лібанова Е. М.,
Хвесик М. А..

Головніна О. Г

Божук С. Г

Охріменко О.
О.

Семенов
В.М.,Чернадчук
О. В

Теорія безпеки
соціальних
систем

Гура О. І.

3
Стратегічне планування
економічного розвитку
транспортного
підприємства : диплом.
проект / Ю. М. Сподіна ;
НУК ; керівник проекту О.
П. Корнієнко.
Економічна теорія.
Політекономія : навч.
посібник / А. В. Сірко ;
МОН України,.
Соціально-економічний
потенціал сталого розвитку
України та її регіонів : нац.
доп. / НАН України ; за ред.
Е. М. Лібанової, М. А.
Хвесика
Основи соціальної
економіки : підручник
/ О. Г. Головніна. – 2-ге вид.,
перероб. та допов. –
Електрон. дані.
Корпоративная социальная
ответственность : учебник
для академического
бакалавриата / С. Г. Божук,
В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор.

4
Миколаїв, 2017. –
118 с. + 7 плакатів.

5
1

Київ : ЦУЛ, 2014. –
416 с.

ел. копія
30

Київ : ДУ ІЕПСР
НАН України,
2014. – 776 с

1

Київ : ЦУЛ, 2013. –
1 електрон. опт.
диск (DVDROM). – Назва з
контейнера. - Гриф
МОН.
2-е изд., испр. и
доп. – М. : Юрайт,
2016. – 268 с. –
(Бакалавр.
Академический
курс).
Київ : Нац. техн.
ун-т Київск.
політехн. інст-т,
2015. – 180 с.
Суми : Сумський
державний
університет, 2014. –
26 с.

1

Соціальна
відповідальність : навч.
посібник / О. О. Охріменко,
Т. В. Іванова.
Методичні
вказівки
до
самостійної
роботи,
практичних та семінарських
занять із дисципліни «Теорія
управління
безпекою
соціальних
систем»
/
укладачі : В. М. Семенов, О.
В. Чернадчук.
Психологія управління
Херсон : Олдісоціальною організацією :
плюс, 2015. – 212 с.
навч. посібник / О. І. Гура,
Т. Є. Гура ; МОН України,
Запоріз. нац. ун-т. – [2-ге
вид., допов.].

ел. копія
10

ел. копія
30

ел. копія
55

1

Продовження табл. 2
1

2
Гурченков
О. П.

3
Ілюстрації до циклу лекцій з
дисципліни "Економіка
підприємства" : навч. посібник :
електрон. вид. комбін.
використання на DVD-ROM
/ О. П. Гурченков,
О. М. Майстренко,
А. В. Пономарьова ; МОН
України, НУК ім. адмірала
Макарова. – Електрон. дані.

4
Миколаїв : НУК,
2016. – 3 електрон.
опт. диски (DVDROM). – Назва з
етикетки диска.

5
3

Шиян А. А.

Економічна кібернетика: вступ
до моделювання соціальних і
економічних систем : навч.
посібник / А. А. Шиян.
Економічна безпека аграрного
сектору: проблеми регулювання
та забезпечення : монографія
/ В. І. Криленко
Ілюстрації до циклу лекцій з
дисципліни "Економіка
підприємства" : навч. посібник :
електрон. вид. комбін.
використання на DVD-ROM
/ О. П. Гурченков,
О. М. Майстренко,
А. В. Пономарьова ; МОН
України, НУК ім. адмірала
Макарова. – Електрон. дані.
Організація виконання бюджету :
навч. посібник / М. І. Коваль,
О. М. Назаренко, О. М. Коваль ;
Міжрегіон. акад. упр.
персоналом. – 2-ге вид., допов.
Економічна безпека аграрного
сектору: проблеми регулювання
та забезпечення : монографія
/ В. І. Криленко.

Львів : Магнолія
2006, 2016. – 228
с. – (Вища освіта в
Україні).
Миколаїв :
Шамрай В. П.,
2014. – 468 с.

1

Миколаїв : НУК,
2016. – 3 електрон.
опт. диски (DVDROM). – Назва з
етикетки диска.

3

Київ : Персонал,
2016. – 374 с.

1

Миколаїв :
Шамрай В. П.,
2014. – 468 с.

1

М. : КНОРУС,
2014. – 456 с.

ел. копія
15

Київ : ЦУЛ,
2015. – 128 с. –
Гриф Вченої ради
ВНЗ.

ел. копія
10

Криленко В.
І.

Управління
системою
фінансовоекономічної
безпеки

Гурченков
О. П.

Коваль М. І.

Криленко В.
І.

Комплектне
забезпечення
ФЕБ

Ларионова
И. В.

Сусіденко
О. В.

Риск-менеджмент в
коммерческом банке :
монография / под ред. И. В.
Ларионовой.
Фінансова безпека
підприємства: теорія, методи,
практика : монографія
/ О. В. Сусіденко.

1

Список фахових періодичних видань з галузей знань, необхідних для навчання
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 –
«Менеджмент», які є в бібліотеці НУК та її читальних залах, і відповідають потребам
спеціальності, наводиться у таблиці 3.
Таблиця 3
ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою»
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

Вища освіта України: наук. журн.
Наука та інновації: науково-практичний журнал
Охорона праці: науково-виробничий журнал
Економіка України: всеукраїнський щомісячний науковий
журнал
Регіональна економіка: науково-практичний журнал
Фінанси України: научно-теоретический, информационнопрактический журнал Министерства финансов Украины

Передплата з 2006 р. до кінця 2018 р.
Передплата з 2006 р. до кінця 2018 р.
Передплата з 2003 р. до кінця 2018 р.
Передплата з 2007 р. до кінця 2018 р.

7.

Економіст : український журнал

8.

Економіка, менеджмент, бізнес : Збірник наукових праць
Державного університету телекомунікацій

9.

Облік і фінанси = Accounting and Finance : наук.-вироб.
Журн.

10.

Економічна теорія

11.

Економіка і прогнозування

12.

Право України

Передплата з 2007 р. до кінця 2018 р.
Передплата з 2007 р. до кінця 2018 р.
Передплата з 2002-2012 р. , 2018 р. до
кінця 2018 р.
Передплата з 2018 р. до кінця 2018 р.
Відкритий доступ на сайті Національної
бібліотеки України імені В. І.
Вернадського
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I2
1DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN
=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21C
OM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02
=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS
=0&S21STR=Oif_apk
Передплата з 2016-2012р ,
до кінця 2018 р
Передплата з 2003-2011,
до кінця 2018р
Передплата з 2005 – 2017,
до кінця 2018р

