
КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИКОРИСНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИКОРИСНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ   

АНОТОВАНИЙ ТЕМАТИЧНИАНОТОВАНИЙ ТЕМАТИЧНИАНОТОВАНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ Й Й НАВІГАТОР ІНТЕРНЕТНАВІГАТОР ІНТЕРНЕТНАВІГАТОР ІНТЕРНЕТ---РЕСУРСІВ РЕСУРСІВ РЕСУРСІВ    
ЗА ПРОФІЛЕМ УНІВЕРСИТЕТУЗА ПРОФІЛЕМ УНІВЕРСИТЕТУЗА ПРОФІЛЕМ УНІВЕРСИТЕТУ   

Online Библиотека  
 

http://readbookz.com/  
 

Підручники он-лайн доступні кожному безкоштовно. Розділи : Мит-

на справа, Інвестування, Аудит, ревізія, контроль, Бухгалтерський 

облік, Розміщення продуктивних сил, Страхування, Банківська 

справа, Гроші та кредит, Казначейство, Право, Міжнародна економіка, Економіка підпри-

ємств, Менеджмент, маркетинг, Історія економічних вчень, Філософія, Податки, податковий 

облік, Логіка, Соціологія, філософія, психологія. 
Підручники для студентів онлайн  
 

http://stud.com.ua/ 
 

Сайт містить електронні версії підручників з економіки, мене-

джменту, туризму, фінансів та інших рубрик. 
 

 
Он-лайн бібліотека підручників  
 

http://studentam.net.ua/ 
 

Сайт містить електронні версії підручників різних напрямків, у 

тому числі: реферати, курсові, та дипломні роботи.  
 
Он-лайн-бібліотека освітньої та наукової літератури.  

 

http://eduknigi.com/index.php 
 

EduKnigi.com містить такі розділи: Географія, Екологія, Історія, 

Культурологія, Педагогіка. 
 
Навчальні матеріали он-лайн  

 

http://pidruchniki.com/ 
 

Сайт містить електронні версії підручників. 
 
 
Електронна бібліотека info-library  

 

http://www.info-library.com.ua/ 
 

Сайт містить електронну бібліотеку книжкових видань та наукових 

статей з різних галузей наук. 
 
 

Бібліотека Студента UaRus  
 

http://www.studentbooks.com.ua/ 
 

Сайт містить електронну бібліотеку підручників. 
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ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ  НАУКИІ  НАУКИІ  НАУКИ      
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
 

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
 

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України. 

 
Бібліотека економіста  

 

http://library.if.ua 
 

Сайт містить електронні версії підручників з економіки, менеджмен-

ту, туризму, фінансів та інших рубрик. В рубриці «Туризм» розміще-

но конспекти лекцій «Організація туристичної діяльності в Україні» 

та «Менеджмент туризму».  
 

Галерея финансовой литератури ФИНГАЛ 
 

http://www.fingal.com.ua/  
 

Сайт містить такі розділи Банківська справа, Бухгалтерський облік, 

аудит, Інвестиції, Економіка, Податки, Фінанси, Фінансове право та 

інші дисципліни.  
 

Economicus.Ru  
 

http://economicus.ru/  
 

Сайт освітньо-довідкового проекту з економіки. Портал надає дос-

туп до зібрань електронних матеріалів з історії економічної думки з 

глибокої давнини до сьогодення, підручників та словників з економі-

ки.  
 

Електронна економічна бібліотека 
 

http://lukyanenko.at.ua/  
 

На сайті розміщено електронну бібліотеку підручників, навчальних 

посібників, наукових статей з питань економіки, фінансів, оподатку-

вання, міжнародної торгівлі, митної справи, інституційної еко-

номіки, менеджменту, маркетингу, економіко-математичного моде-

лювання тощо.  
 

Українська електронна бібліотека 
 

http://libr.org.ua/  
 

Рубрики: «Економіка. Бухгалтерський облік. Гроші та кредит», 

«Менеджмент», «Історія, Філософія, Культурологія», «Комп'ютерна 

література», «Правознавство» містять електронні підручники відпо-

відної тематики.  
 

Электронная библиотека  
 

http://www.finbook.biz/  
 

Електронна бібліотека книг на тему бізнесу, фінансів, економіки, та 

суміжних тем в повнотекстовому форматі. 
 

Электронная библиотека Grebennikon  
 

http://grebennikon.ru/ 
 

На сайті розміщено електронну бібліотеку Видавничого дому 

"Гребенников": науково-практичні статті з маркетингу, менеджмен-

ту, фінансів та управління персоналом, які публікувалися у спеціалі-

зованих журналах. 
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Бизнес-словарь 
 

http://www.businessvoc.ru  
 

17115 терминов. Тематичні рубрики словника – менеджмент, мар-

кетинг, торгівля.  
 
Охорона праці та пожежна безпека в Україні 

 

http://otipb.at.ua/  
 

Сайт містить книги, корисні програми і посилання на веб-сайти з 

даної тематики. 
 

Корпоративный менеджмент 
 

http://www.cfin.ru/rubricator.shtml  
 

Незалежний проект з управління компаніями, інвестиціями, фінан-

сами та маркетингом. Сайт містить: аналітичні статті, книги, курси 

лекцій, бізнес-плани реальних підприємств та ін. Доступ до всієї 

інформації безкоштовний. Сайт орієнтований на спеціалістів, кері-

вників, викладачів економічних ВНЗ.  
 

Руководство по маркетигу 
 

http://marketing-guide.org 
 

Сайт присвячений теорії та практиці маркетингу. Містить повноте-

кстові матеріали з цієї тематики.  
 
Все о туризме - туристическая библиотека 

 

http://tourlib.net  
 

Сайт створено з метою накопичення та обміну інформацією про 

туризм, туристичному бізнесі, відпочинок, подорожі і рекреації, а 

також обговорення проблем туристичної освіти. Надана різномані-

тна інформація для студентів, які навчаються у профільних навча-

льних закладах: книги по туризму, підручники, статті, методичні 

матеріали, закони, матеріали для підготовки до семінарських і практичних занять, для напи-

сання рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт. Викладачам дисциплін напря-

му «Туризм» - методичні посібники для організації навчального процесу, література для під-

готовки курсів лекцій і проведення семінарських та практичних занять. Для аспірантів і нау-

ковців - наукові статті по туризму, звіти Всесвітньої туристської організації (ВТО), а також 

база авторефератів кандидатських і докторських дисертацій з туризму.  
 

BukLib.net.  
 

http://buklib.net/ 
 

Рубрики сайту : «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Облік 

і аудит», «Фінанси», «Право», «Аграрні» та «Туризм» містять елек-

тронні підручники відповідної тематики, інші книги.  
 
Экономика и финансы  

 

http://www.finansy.ru/  
 

Публікуються економічні новини,  актуальні праці з економіки та 

фінансів, методичні посібники, лекції, конспекти, тощо. 

Kommersant.org.ua  
  

http://kommersant.org.ua/ 
 

Електронна бібліотека статей та книг з економіки та менеджменту, 

маркетингу, фінансів, історії економічного розвитку країн, інвести-

цій, історії провідних світових компаній. 
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ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИУКИУКИ   
Материаловедение  

 

http://www.materialscience.ru/  
 

На сайті надається доступ до текстів лекцій, підручників, та ін. з 

дисциплін: матеріалознавство, ТКМ, композиційні матеріали.  
 
Все о материалах и материаловедении 

 

http://materiall.ru/  
 

На сайті представлена інформація по класифікації металів, теорії 

сплавів, термічній обробці та ін.  

 
 

Черчение 
 

http://cherch.ru/  
 

Сайт містить матеріали з різних графічних способів передачі інфор-

мації про об'єкти предметного світу а також навчальні матеріали 

для виконання та оформлення креслень.  
 
Техническое черчение 

 

http://nacherchy.ru/  
 

Сайт знайомить з правилами виконання креслень: геометричним 

кресленням, проекційним кресленням, аксонометричними проекція-

ми. Особливу увагу приділено будівельному і машинобудівному 

кресленню. Портал розрахований на профільну аудиторію. 
 

Основи креслення  
 

http://kreslennya.com/ 
 

Сайт містить інформацію про креслення, шрифти, інструменти, по-

будову проекцій, оформлення креслень, креслення ескізів та аксоно-

метричних проекцій. Сайт розрахований на школярів та студентів. 
 

Образование. Механика  
 

http://www.emomi.com/  
 

На сайті викладено основи теоретичної механіки, розв'язання задач 

з механіки, літературу з механіки. Розраховано на студентську та 

викладацьку аудиторії. 
 
Словник зі зварювання  

http://lcorp.ulif.org.ua/ElWelding/Home/Page?

page=0&Selectedword=90&lang=uk 
Онлайн-версія українсько-російсько-англійський словника зі зварю-

вання містить близько 12000 найуживаніших науково-технічних 

термінів зі зварювання та споріднених технологій. 
 

Креслення  
  

http://ad-dtrek.at.ua/  
 

На сайті представлений конспект лекцій. Також надається електрон-

ний каталог завдань з креслення. 
 
ViktoriaStar.Ru  

 

http://www.viktoriastar.ru/ 
 

Представлені правила оформлення креслень і технічних докумен-

тів, основи креслення, приклади по машинобудівному кресленню. 
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ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ.    
ПРИЛАДОБУДУВАННЯПРИЛАДОБУДУВАННЯПРИЛАДОБУДУВАННЯ      

Библиотека машиностроителя 
 

http://lib-bkm.ru 
 

Сайт містить електронні версії книг та технічну літературу, довідни-

ки, навчальну літературу з машинобудування. Сайт містить такі роз-

діли: ГОСТи, Деталі машин та основи конструювання, Матеріалоз-

навство, Металорізальні верстати, Механіка, Електротехніка, Техно-

логія машинобудування, та ін.  
 
Библиотека технической литературы 

 

http://techlib.org/ 
 

Сайт містить технічну літературу в галузі машинобудування. 
 

   

   

ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ      
Довідник деревообробника — Wood-Info.org 

 

http://info.ukrbio.com/  
 

Інформаційно-довідкова система включає документи з питань дерево-

обробки та будівництва (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організа-

ційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств 

і відомств, довідкові матеріали, книги, словники), які носять інформа-

ційно-довідковий характер.  

БУДІВНИЦТВОБУДІВНИЦТВОБУДІВНИЦТВО      
Укрметртестстандарт 

 

http://www.ukrcsm.kiev.ua/  
 

Сайт Державного підприємства "Укрметртестстандарт" містить інфо-

рмацію з метрології, сертифікації, стандартизації, профільного зако-

нодавства України.  
 

Державні Будівельні Норми України 
 

http://dbn.at.ua/  
 

Сайт «Державні Будівельні Норми України» містить нормативні до-

кументи такі нормативні документи, як ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНіП та 

ін. України у галузі будівництва та суміжних дисциплін. Також пред-

ставлений каталог статей.  
 

БУДСТАНДАРТ Online – нормативні документи будівель-

ної галузі України  
 

http://online.budstandart.com/ua 
 

На сервісі БУДСТАНДАРТ Online представлені більше 26 500 норма-

тивних та законодавчих документів України, які доступні 7 днів на 

тиждень 24 години на добу! Сервіс містить нормативні, законодавчі 

та довідкові документи України в галузі проектування, будівництва, охорони праці, пожежної 

безпеки, екології та енергетики (ДБН, ДСТУ, ГОСТ, ВСН, СОУ, ISO, ДСТУ EN, санітарні норми 

і правила, технологічні карти, накази та багато іншого).  
 

Библиотека строительства 
 

http://www.zodchii.ws/.  
 

Надає доступ до будівельної літератури, типових серій, нормативних 

документів з будівництва, проектування, монтажу, промислового ди-

зайну тощо.  
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http://info.ukrbio.com/
http://info.ukrbio.com/
http://www.ukrcsm.kiev.ua/C:/Users/я/Documents/AIMP
http://www.ukrcsm.kiev.ua/
http://dbn.at.ua/
http://dbn.at.ua/
http://online.budstandart.com/uaC:/Users/я/Documents/AIMP
http://online.budstandart.com/uaC:/Users/я/Documents/AIMP
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ОКО - архітектура і краєзнавство України.    
 

http://www.oko.kiev.ua/  
 

Сайт містить інформацію про пам'ятки архітектури, садово-паркового 

мистецтва, природи, історії та археології, музеї тощо. Сучасні та рет-

роспективні зображення об’єктів, короткі відомості про них у довідко-

вому форматі.  
   

СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГСІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГСІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВООСПОДАРСТВООСПОДАРСТВО      
 

Національна академія аграрних наук України 
 

http://naas.gov.ua/  
 

Сайт Національної академії аграрних наук України, головним за-

вданням якої є наукове забезпечення розвитку галузей агропромис-

лового комплексу України: проведення фундаментальних наукових 

досліджень у сфері агропромислового комплексу, розроблення наукових продуктів для іннова-

ційного розвитку агропромислового комплексу, використання яких має сприяти збільшенню 

обсягів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції.  
 

Аграрний сектор України 
 

http://agroua.net/  
 

«Аграрний сектор України» є основою загальнонаціональної диста-

нційної інформаційно-дорадчої системи в галузях сільськогосподар-

ського виробництва та у сфері аграрної науки і освіти. Розвивається 

вченими та спеціалістами Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, науково-дослідних інститутів Академії аграрних наук України 

та інших установ і організацій.  
 

Лесная библиотека 
 

http://dendrology.ru/  
 

Сайт  містить матеріали з лісознавства, лісівництва, лісовпорядку-

вання та таксації лісу, лісорозведення, селекції та насінництва ос-

новних лісоутворюючих порід, дендрології, економіки та організації 

лісового господарства. 
 

Библиотека по агрономии  
 

http://agrolib.ru/  
 

Сайт містить матеріали з агрономії та наукові дослідження у сфері 

рослинництва.  

 
 
Український лісовод 

 

http://www.lesovod.org.ua/  
 

Розділи сайту «Український лісовод» : Головна, Новини, Огляд пре-

си, Законодавство, Лісова статистика, Публікації НІЦЛ, Вибране не 

видане, Галереї. 
 
AgroScience.com.ua  

 

http://agroscience.com.ua/library 
 

На сайті AgroScience.com.ua у розділах: "Енциклопедія", 

"Бібліотека", "Статті" подані повнотекстові матеріали, які містять 

книги, атласи, наукові статті, інформаційно-довідкову систему по 

енциклопедіях на тему сільського господарства.  

http://www.oko.kiev.ua/index.jspC:/Users/я/Documents/AIMP
http://www.oko.kiev.ua/
http://naas.gov.ua/
http://naas.gov.ua/
http://agroua.net/
http://agroua.net/
http://dendrology.ru/
http://dendrology.ru/
http://agrolib.ru/about/C:/Users/я/Documents/AIMP
http://agrolib.ru/
http://www.lesovod.org.ua/
http://www.lesovod.org.ua/
http://agroscience.com.ua/libraryC:/Users/я/Documents/AIMP
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ ЮРИДИЧНІ НАУКИ ЮРИДИЧНІ НАУКИ    

Юридична бібліотека 
 

http://pravo.biz.ua/ 
 

На сайті розміщено електронні тексти книг з юридичних наук, безліч 

корисної для навчання та практичної для юридичної діяльності літе-

ратури, а також найбільш популярні нормативні документи. 
 
Електронна бібліотека юридичної літератури 

 

http://www.pravoznavec.com.ua/ 
 

 На сайті розміщені юридична література та періодика. 

 
 

LEX - Правовой портал Украины   
 

http://ukr-pravo.at.ua/ 
 

Сайт включає в себе наступні розділи: "Збірник законів", "Реєстр 

судових рішень", "Кодекси з коментарями", "Юридична консульта-

ція", "Бібліотека", "Новини права". 
 
МЕГО-ІНФО  

 

http://mego.info/ 
 

Юридичний портал-бібліотека України он-лайн з новітньою право-

вою літературою для навчання, роботи та консультації. Містить нау-

ково-практичні коментарі кодексів України, навчальні посібники з 

права України, дисертації України з права он-лайн.  
 
Кодекси, закони, юридичні посібники, статті та поради &...   

 

http://codex.at.ua/ 
 

Сайт містить багато корисної юридичної інформації для себе, як для 

юристів, студентів, тим хто хоче вирішити якусь юридичну проблему 

або цікавиться українським законодавством. Ви знайдете багато книг 

та підручників з різних юридичних дисциплін, закони і кодекси України та коментарі до них, а 

також шаблони, зразки заяв, актів, договорів, бланків та інших документів. Всі матеріали є без-

коштовними.  
 

 Электронной юридической библиотеки Ilex 
 

http://lexlibrary.org/ 
 

Бібліотека містить найбільшу кількість монографічних робіт, підруч-

ником, дисертацій, періодичних видань та інші книги по праву в елек-

тронному вигляді. 
 

Международные права человека  
 

http://www.hri.ru/ 
 

Це перша електронна бібліотека міжнародних документів з прав лю-

дини  зроблена у вигляді бази даних з можливістю пошуку за різними 

критеріями, і регулярно оновлена інформаційна стрічка новин про 

діяльність міжнародних організацій в області прав людини. 
 

Національна юридична бібліотека   
 

http://irbis-nbuv.gov.ua/info_law.html 
 

Юридичні інформаційні ресурси Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського.  

http://pravo.biz.ua/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://ukr-pravo.at.ua/C:/Users/я/Documents/AIMP
http://mego.info/
http://codex.at.ua/
http://lexlibrary.org/C:/Users/я/Documents/AIMP
http://www.hri.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/nyub/index.html
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СОЦІОЛОГІЯ. ДЕМОГРАФСОЦІОЛОГІЯ. ДЕМОГРАФСОЦІОЛОГІЯ. ДЕМОГРАФІЯІЯІЯ      
 

Державна служба статистики України 
 

http://ukrstat.gov.ua  
 

Офіційний сайт Державної служби статистики України.  
 
 
Socioline.ru  

 

http://socioline.ru/  
 

Сайт створений студентами-соціологами для студентів-соціологів. 

Надається доступ до електронної бібліотеки повнотекстових докумен-

тів з соціології (підручники, монографії, наукові статті тощо).  
 

Социология и политология  
 

http://socipolit.ru/  
 

На сайті розміщені статті по соціології та політології. Сайт буде ко-

рисним для студентів.  
 
 

Электронная библиотека - Социология, психология, управ-

ление 
http://soc.lib.ru/  
 
 

На сайті представлено матеріали з соціології, психології та суміжних 

дисциплін для науково-дослідних цілей, інформування громадськості 

про наукові розробки фахівців і прогресивного розвитку світової гу-

манітарної науки.  
 

Книги по социологии 
 

http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/40-
2010-08-30-12-17-02  

На сайті розміщені книги з соціології у повнотекстовому фор-
маті. 
 
 

Библиотека Гумер 
 

 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/

INDEX_SOCIO.php  
На сайті розміщено електронну бібліотеку матеріалів з соціології. 
 
 
 

Статистика стран мира  
 

http://iformatsiya.ru/ 
 

Представлені матеріали та статистичні дані з економіки, чисельності 

населення, державного устрою країни світу. 
 
 

Электронная библиотека (Інститут соціології НАН України)  
 

http://i-soc.com.ua/institute/el_library.php 
 

На сайті розміщено електронну бібліотеку матеріалів з соціології. 

Підготовлено Науковою бібліотекою  
Чернігівського національного технологічного університету  

Науково-методичний відділ 

http://ukrstat.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua
http://socioline.ru/
http://socioline.ru/
http://socipolit.ru/
http://socipolit.ru/
http://soc.lib.ru/
http://soc.lib.ru/
http://soc.lib.ru/
http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/40-2010-08-30-12-17-02C:/Users/я/Documents/AIMP
http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/40-2010-08-30-12-17-02
http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-13-47-51/40-2010-08-30-12-17-02
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://iformatsiya.ru/
http://i-soc.com.ua/institute/el_library.php

