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ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ  
ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ! 

 

Періодичні видання відіграють значну роль у житті кожного 
науковця, студента, оскільки в них оперативно  відображається 
найактуальніша інформація. Спеціальний випуск нашого бюле-
теня містить бібліографічну інформацію про періодичні видан-
ня, які буде отримувати бібліотека протягом 2018 року.  

Періодичні видання розташовані  за тематичними розділа-
ми і супроводжуються анотаціями та веб-адресами. 

Зміст періодичних видань докладно відображено в Елект-
ронному каталозі (http://catalog.stu.cn.ua/), а також електронних 
каталогах і картотеках локальної мережі Бібліотеки.  

Завдяки багатоаспектній науковій обробці користувачі ма-
ють можливість ознайомитись не лише зі змістом періодичних 
видань, а й з повним аналітичним описом статей (автор, назва, 
шифри УДК, анотації, ключові слова).  

Інформація про надходження чергових номерів видань, а 
також про місцезнаходження друкованих примірників і елект-
ронних копій публікується на сайті «Відкритий реєстр періодики 
НБ ЧНТУ» (http://rfid.stu.cn.ua/). 

З питань передплати періодичних видань, необхідних для 
навчального процесу і наукової діяльності, звертатися за адре-
сою: bibliograf101@ukr.net. 

Запрошуємо відвідати читальні зали і веб-ресурси Наукової 
бібліотеки Чернігівського національного технологічного універ-
ситету! З повагою, Ваша бібліотека. 
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ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Банківська справа : наук.-практ. журн. / вида-
вець : Знання. – Київ : Знання, 1995. - Виходить 
раз на два місяці. 
Журнал висвітлює становлення та перспективи 
розвитку фінансової та банківської систем в Укра-
їні; досвід функціонування провідних держав світу 
та можливість використання цього досвіду в Укра-
їні; аналіз принципів діяльності та організаційної 
структури банків; організація системи міжбанківсь-
ких комунікацій; застосування сучасних методів 

обробки фінансових показників.  
 

Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. 
журн. / ТОВ "Екаунтинг", Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана. – К. : [б. в.], 1993. - Вихо-
дить щомісяця. 
Видається на допомогу бухгалтерам і аудиторам, 
науковцям і студентам, друкуються статті з підви-
щеними вимогами до їх наукових і практичних 
рівнів, консультації, практичні рекомендації, кри-
тика, бібліографія, хроніка офіційних подій. Систе-

матично публікуються нові нормативні документи з бухгалтерсько-
го обліку, оподаткування, аудиту та коментарі до них провідних 
вчених України. 

 

Економіка України = Economy of Ukraine : нау-
ковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі 
України [та ін.] ; голов. ред. В. М. Геєць. – Київ : 
[б. в.], 1958. – Виходить щомісяця. 
На сторінках журналу висвітлюються найголовніші 
напрями економічної науки: економічна теорія, 
теоретичні питання в практиці управління, фінан-
си, податки, кредит, проблеми розвитку АПК, світо-
господарські зв’язки, економіка зарубіжних країн, 
наукові дискусії з найактуальніших економічних 

проблем сьогодення. 
Веб-сторінка: http://www.economukraine.com.ua/  

 

Економіка. Фінанси. Право : наук. журн. / Аналі-
тик, Акад. муніципал. упр. – Київ : [б. в.], 1994. - 
Виходить щомісяця. 
Журнал висвітлює практичні і методичні матеріали 
у галузях економіки, права, бухгалтерського обліку, 
оподаткування й аудиту. Журнал включено до 
переліку наукових фахових видань України.  
Веб-сторінка: http://efp.in.ua/  
 
 
 

Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ,  
Ін-т екон. прогнозування ; ред. А. А. Гриценко. – 
Київ : [б. в.], 2003. – Виходить щоквартально. 
На сторінках журналу публікуються наукові дослі-
дження в галузі економічної теорії, а також оригіна-
льні і оглядові роботи з основних проблем економі-
чної теорії. 
Веб-сторінка: http://etet.org.ua/  
 
 

 
 

Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн. / 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. екон.", Луган. нац. 
аграр. ун-т, Миколаїв. держ. аграр. ун-т, Сум. 
держ. аграр. ун-т. – Київ : ННЦ "ІАЕ", 1994. - Ви-
ходить щомісяця.  
У журналі розглядаються важливі економічні 
проблеми АПК, включаючи історичні та теорети-
ко-методологічні аспекти розвитку аграрної сфе-
ри, формування ринкової економіки, удоскона-
лення кредитної й податкової політики, цінового 

механізму, соціальних перетворень на селі, досвід ефективного 
господарювання, зарубіжний досвід економіки аграрного секто-

ру. Входить до переліку фахових наукових видань.  

Веб-сторінка: http://eapk.org.ua/ru  
 

Журнал європейської економіки : наук. журн. / Терноп. 
нац. екон. ун-т. – Тернопіль : [б. в.], 2002. - Виходить щоквар-
тально.  

На сторінках журналу висвітлюються актуальні теорії і кон-

цепції міжнародної економіки, дослідження осо-
бливостей економіки трансформаційних країн і 
феномену глобальної та європейської економі-
чної інтеграції, визначення місця європейських 
країн у світовій економіці. Журнал включено до 
переліку фахових видань в галузі економіки. 
Веб-сторінка: http://jee.tneu.edu.ua/ua/home/ 
 

 
 
Кадровик 01 : практический журнал / Міністер-

ство соціальної політики. - Виходить щоміся-

ця. 
На сторінках журналу публікується моніторинг 
профільного законодавства з роз’ясненнями 
розробників, календар кадровика на місяць з 
нормами тривалості робочого часу, приклади 
посадових інструкцій та локальних норматив-
них актів. Приділяється увага питанням кадро-
вого діловодства та трудового законодавства, у 

т. ч. трудових відносин з працівниками, відпусток, веденню тру-
дових книжок, штатного розпису, обчисленню страхового стажу, 
роботі з Класифікатором професій, захисту персональних даних 
тощо.  

Веб-сторінка: https://www.kadrovik01.com.ua/  
 

Логистика: проблемы и решения : украинский 
научно-практический журнал / НВФ 
"Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциа-
ции. – Харьков, 2005. 
На сторінках журналу розглядаються проблеми 
теорії і практики логістики в Україні та міжнародних 
компаніях. 
 
 

Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Мар-
кетингу ; ред. А. Павленко. – Київ : [б. в.]. – Ви-
ходить раз на два місяці. 
В журналі висвітлюються новини Українського 
маркетингу, огляди ринків, сучасні маркетингові 
технології і документи. На сторінках журналу відбу-
вається дискусія про сучасні тенденції розвитку 
маркетингу, практики діляться своїм досвідом 
ефективного застосування маркетингових техно-

логій.  
Веб-сторінка: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/

arhive.php  
 

Маркетинг и реклама : всеукраинский научно-
практический журнал / Издательский центр 
„Студцентр”. – Киев-Харьков. 
Провідне міжнародне спеціалізоване видання з 
маркетингової тематики. Публікує найсвіжіші но-
вини в галузі маркетингу та реклами, експертні 
думки, заходи, огляди, тенденції.  
Веб-сторінка: https://www.mr.com.ua/  
 
 

 

Маркетинговые исследования в Украине :  
научно-практический журнал / Издательский 
центр „Студцентр”. – Киев-Харьков. 
Тематика журналу розкриває проблеми маркетин-
гових досліджень (технології, теоретичні аспекти, 
нормативна база і т.д.), тенденції розвитку ринку 
маркетингових досліджень в Україні.  
Веб-сторінка: http://www.marketing-research.in.ua/ 
 
 
 

Регіональна економіка : наук.-пр. журн. / Нац. 
акад. наук України, Ін-т регіонал. дослідж. НАН 
України, Ін-т екон. промисловості НАН України, 
Укр. асоц. регіон. наук. – Львів : [б. в.], 1996. – 
Виходить щоквартально.  
У журналі висвітлюються теоретичні та прикладні 
питання, пов'язані з формуванням та реалізацією 
державної регіональної політики в Україні, пробле-
мами соціально- економічного життя її регіонів.  
Веб-сторінка: http://ird.gov.ua/pe/  
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Ринок праці та зайнятість населення : наук.-
вироб. журн. / Ін-т підготовки кадрів держ. слу-
жби зайнятості України. – Київ : [б. в.], 2002. – 
Виходить щоквартально. 
У журналі публікуються результати наукових 
досліджень у сферах економіки й соціальної 
роботи, соціології і психології праці та зайнято-
сті, висвітлюються актуальні питання держав-
ної соціальної політики, проблеми розвитку 
ринку праці й підвищення соціальних стандар-

тів, удосконалення підготовки персоналу. Внесений до Переліку 
наукових фахових видань України з економічних наук.  

Веб-сторінка: http://ipk.edu.ua/journal/  
 

Світ фінансів : наук. журн. / Терноп. нац. екон. 
ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004. – Виходить що-
квартально.  
У журналі висвітлюються  актуальні питання тео-
рії фінансів, грошей і кредиту; проблем у сфері 
державних фінансів; оподаткування і фіскальної 
політики; державного адміністрування і фінансо-
вого менеджменту; банківської справи й монетар-
ної політики; ринку фінансових послуг і міжнарод-
них фінансів. Журнал входить до переліку фахо-

вих видань у галузі економічних наук.  
Веб-сторінка:http://financeworld.com.uapage_id=1565&lang=en  

 

Статистика України = Statistics of Ukraine : 
науково-інформаційний журнал / Державний 
ком. статистики України, НДІ статистики Держ-
комстату України ; ред. О. Васєчко. – Київ : [б. 
в.], 1998. – Виходить щоквартально. 
У журналі висвітлюються загальні наукові та 
практичні проблеми статистики, соціально-
економічне становище України, проблеми розви-
тку її економіки. Значна увага приділяється стати-
стичному моніторингу та офіційній статистичній 

інформації.  
Веб-сторінка: http://su.nasoa.edu.ua/  

 

Товари і ринки = Commodities and markets : 
міжнар. наук.-практ. журн. / Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2006. - Виходить 
двічі на рік. 
Висвітлюються питання теорії та практики товароз-
навства, нових технологій, готельно-ресторанного 
бізнесу, маркетингу, мерчандайзингу, логістики, 
якості та безпеки товарів (послуг), стандартизації, 
метрології, сертифікації та управління якістю, захи-
сту прав споживачів.  

Веб-сторінка: http://tr.knteu.kiev.ua/index.php?lang=ru 
 

Україна: аспекти праці : науково- еконічний та 
суспільно-політичний журнал / НДІ праці і за-
йнятості населення Мінпраці та НАН України ; 
редкол.: О. Варецька (голов. ред.) [та ін.]. – 
Київ : [б. в.], 1995. – Виходить 8 разів на рік. 
Журнал висвітлює соціально-трудові проблеми в 
Україні, публікуються матеріали з питань ринку 
праці, зайнятості населення і безробіття, соціаль-
ного захисту населення, професійної орієнтації й 
підготовки кадрів, охорони умов праці, податкової 

та правової політики.  
Веб-сторінка: http://uap.in.ua/  

 

Фінанси України : науково-теоретичний та 
інформаційно-практичний журнал М-ва фінан-
сів України / М-во фінансів України ; редкол.: 
Т. І. Єфименко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ :  
[б. в.], 1995. – Виходить щомісяця. 
Журнал є науковим виданням, у якому висвітлю-
ються найактуальніші фінансові, бюджетні та 
податкові проблеми держави, особливості грошо-
во-кредитної політики країни, фінансового ринку, 
банківської системи; публікуються консультації та 

роз'яснення досвідчених науковців і практиків. 
Веб-сторінка: http://fu.minfin.gov.ua/  
 

Формування ринкових відносин в Україні : зб. 
наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т. – Київ : НДЕІ, 2001. –
Виходить щомісяця. 
Тематика журналу: зовнішня торгівля, проблеми 
інвестиційної діяльності, експортно- імпортні опе-
рації, податково-бюджетна політика.  
 
 
 

 

ТУРИЗМ. ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСЬ 
 

Міжнародний туризм : журн. про мандрівки та 
відпочинок / засн. і вид. ТОВ "Ред журн." 
Міжнар. туризм" ; гол. ред. О. Горобець. — 
Київ.  
На сторінках часопису можна прочитати ма-
теріали про вітчизняні та іноземні курорти, руко-
творні та природні чудеса планети. На сторінках 
журналу є чудова нагода познайомитися з відо-
мими мандрівниками та митцями, які діляться з 
читацькою аудиторією своїми враженнями про 

найвіддаленіші куточки планети. Читач також знайде змістовну і 
цікаву інформацію про найрідкісніших представників тваринного та 
рослинного світу. 

Веб-сторінка: http://intour.com.ua/ 
 

Український туризм : журн. для професіона-
лів / ТОВ "Дзеркало світу". — Київ. 
Єдине в Україні професійне інформаційно-
аналітичне видання орієнтоване на професіона-
лів туристичного ринку. 
Новини туризму та туристичного бізнесу, корисні 
поради, практична інформація. У кожному номері 
публікуються матеріали, в яких представлена 
вичерпна інформація по ринку авіаперевезень, 
готельного обслуговування, страхування, морсь-
ких круїзів, туризму, нових технологій, а також 

останні зміни в законодавчій базі з коментарями експертів і фахів-
ців туристичної галузі. 

Веб-сторінка: http://mw.com.ua/?oid=3274 
 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ  
 

Український географічний журнал = Ukrainian 
geographical journal : наук.-теорет. журн. / 
Нац. акад. наук України, Ін-т географії, Укр. 
географ. т-во. – Київ : [б. в.], 1992. – Виходить 
щоквартально.  
Журнал висвітлює фундаментальні і прикладні 
здобутки з географії та картографії. Публікує 
оригінальні наукові статті з методології географі-
чних досліджень, історії науки. Постановою Пре-
зидії Вищої атестаційної комісії України № 1-05/7 
від 09.06.1999 р. «Український географічний жур-

нал» включений до переліку фахових наукових видань зі спеціаль-
ності «Географічні науки». 

Веб-сторінка: https://ukrgeojournal.org.ua/  
 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ  
 

Геоінформатика : наук. журн. / Центр менедж-
менту та маркетингу в галузі наук про землю 
ІГН НАН України. – Київ: [б. в.], 2002. – Вихо-
дить щоквартально. – ISSN 1684-2189 
Журнал друкує оригінальні рецензовані наукові 
статті, присвячені теоретичним, методичним, 
методологічним і прикладним аспектам геоінфо-
рмації, методам її отримання та використання в 
науках про Землю. 
 

 

Веб-сторінка: www.geology.com.ua 

http://ipk.edu.ua/journal/
http://financeworld.com.ua/?page_id=1565&lang=en
http://su.nasoa.edu.ua/
http://uap.in.ua/
http://fu.minfin.gov.ua/
http://intour.com.ua/
http://mw.com.ua/?oid=3274
https://ukrgeojournal.org.ua/
http://www.geology.com.ua/
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СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Агроном / «АгроМедіа»; Інститут садівництва 
НААНУ. – Київ : [б. в.], 2003. – Виходить щокварта-
льно. 
Журнал про сучасне вирощування сільськогоспо-
дарських культур. На його сторінках ви зможете 
дізнатись про останні досягнення у сферах земле-
робства, рослинництва, агрохімії, насінництва, се-
лекції, захисту рослин, агротехніки та зберігання 

сільгосппродукції, а також запозичити передовий досвід ваших 
колег.  

Веб-сторінка: https://agronom.com.ua/  
 

Вісник аграрної науки : науково- теоретичний 
журнал / Українська акад. аграрних наук. – Київ : 
[б. в.], 1922. – Виходить щомісяця. 
На сторінках журналу публікуються результати 
наукових пошуків українських вчених у рiзних галу-
зях агропромислового комплексу. Журнал розрахо-
ваний на працівників сільського господарства, 
викладачів вищих навчальних закладів і наукових 
працівників.  

Веб-сторінка: http://agrovisnyk.org.ua/ru  
 

Землевпорядний вісник : наук.-вироб. журн. / 
Держ. агентство земел. ресурсів України. – 
Київ : Ред. журн. "Землевпорядний вісник", 
1997. – Виходить щомісяця. 
Державне спеціалізоване видання у сфері земель-
них відносин, на сторінках якого висвітлюється 
життя галузі, кращий вітчизняний і зарубіжний до-
свід, порушуються земельні проблеми, подаються 
різні точки зору, думки з актуальних питань земель-
ної реформи і фахової освіти, публікуються наукові 

дослідження вчених, ведуться відкриті семінари з актуальних пи-
тань земельного законодавства, надаються роз’яснення, комен-
тарі, аналізуються помилки, друкуються нові офіційні документи.  

Веб-сторінка: https://zemvisnuk.com.ua/ 
 

Карантин і захист рослин : наук.-виробн. журн. / 
Ін-т захисту рослин Нац. акад. аграр. наук Украї-
ни. – Київ : "Колобіг", 1996. – Виходить щомісяця.  
На його сторінках публікуються дані про системи 
захисту сільськогосподарських культур від хвороб і 
шкідників в умовах різних природно-кліматичних 
зон України, рекомендації з вибору найефек-
тивніших препаратів, інформація й рекомендації від 
виробників засобів захисту рослин, поради для 

власників присадибних ділянок і т.д. Журнал внесено до Переліку 
наукових спеціалізованих видань по сільськогосподарських і 
біологічних науках.  

Веб-сторінка: http://www.ipp.gov.ua/uk/home/2012-01-27-07-33-
46/53  

 

Ландшафт и архитектура = Landscape and archi-
tecture  = Ландшафт і архітектура : журн. о ланд-
шафт. архит. и дизайне / засн. О. Камолікова, 
вид. ПП "Консалтинг. бюро "Ландшафт і архітек-
тура". — Київ.  
Видання познайомить вас з сучасними технологія-
ми і новітніми тенденціями в області створення 
простору і ландшафтної архітектури, з концептуа-
льними розробками дизайну середовища, з цікави-

ми людьми професії, з подіями ландшафтного світу. 
Веб-сторінка: http://laburo.com.ua/  

 

Лісовий Вісник. – Луцьк : ТзОВ "Друкмаркет". 
– Виходить щомісяця. 
Висвітлюються досягнення і проблеми галузі лісо-
вого та мисливського господарства, надається ін-
формація про стан навколишнього природного се-
редовища, публікуються всеукраїнські та міжнарод-
ні новини, розповіді про цікавих людей, мисливство, 
рибальство, а також факти з життя тварин, рослин, 
птахів, мальовничі, не відомі нам куточки України та 

світу. «Лісовий вісник» тісно співпрацює з Агентством лісових ресу-

рсів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, 
Регіональною дирекцією державних лісів у Любліні, журналом «Las 
polski» (Варшава), Українським товариством лісівників, Українсь-
ким товариством мисливців та рибалок.  

Веб-сторінка: http://lisvisnyk.com.ua/  
Лісовий і мисливський журнал. – К. : 
ТОВ"Видавничий дім"ЕКО-інформ", 1995.  – 
Виходить раз на два місяці. 
Спеціалізоване видання в Україні, яке висвітлює не 
тільки усі напрямки діяльності лісового і мисливсь-
кого господарства нашої країни, а й представляє 
новітні досягнення в галузі обладнання для лісово-
го сектора. На сторінках цього видання ви можете 
дізнатися про всі найновіші події та нововведення в 
лісовій галузі; думку фахівців щодо офіційних подій, 

що відбуваються у Держлісгоспі України, сучасні технології лісоро-
зведення, охорони та захисту лісу, міжнародна співпраця, мислив-
ське господарство, зброя, рибальство, кінологія та інші. 

Веб-сторінка: http://www.ekoinform.com.ua/index.php?
option=com_docman&Itemid=59&lang=uk  

 

Екологічний вісник : науково-популярний жур-
нал Всеукраїнської екологічної Ліги / ред. Т. 
Тимочко. – Київ : [б. в.], 2002. – Виходить раз на 
два місяці. 
Всеукраїнський науково-популярний журнал пропо-
нує до уваги наукові статті та інтерв’ю з відомими 
науковцями, правознавцями, громадськими та по-
літичними діячами з конкретних екологічних про-
блем, висвітлює проблеми енерго- та ресурсозбе-

реження, впровадження новітніх технологій у природоохоронній 
діяльності, проблеми військової екології і об’єктів військової діяль-
ності. 

Веб-сторінка: http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/
ekolohichnyi-visnyk  

 

БУДІВНИЦТВО 
 

Будівництво і стандартизація : інформаційно - 
аналітичний огляд / Техн. комітет з стандарти-
зації "Будтехнормування" ; ред. В. Шаповалов. 
– Київ : [б. в.], 2000. – Виходить щоквартально.  
В журналі міститься вичерпна поточна інформація 
про нормативну базу в галузі будівництва  
 

  
 

Будівництво України : науково-виробничий 
журнал / Мінрегіонбуд України, ВАТ 
"КиївЗНДІЕП"; ред. В. Чеснок. – Київ : [б. в.], 
1959. – Виходить раз на два місяці.  
Публікує інформацію про будівельні технології, 
товари та послуги на ринку будівництва, компетен-
тно обговорює на своїх сторінках гострі проблеми 
сучасного будівництва. Інноваційні технології буді-
вництва й виробництво високоякісних будівельних 

матеріалів, новітня продукція галузі, дерев’яні конструкції, технічна 
інформація – головні теми журналу. На його сторінках також публі-
куються статті, присвячені містобудівній діяльності, архітектурі, 
новим технологіям та науковим розробкам.  

 

ВІСНИК БУДІВЕЛЬНИКА (БУДІВНИЦТВО: КОНТ-
РОЛЬ ТА НАГЛЯД): виробничо-практичний жур-
нал / ТОВ “Спілка будівельників України”. –  
Київ, 2017. – Виходить раз на два місяці.  
На своїх сторінках публікує статті з різних питань 
здійснення будівельного процесу з максимальним 
врахуванням всіх законодавчих та нормативних 
аспектів, організаційних та технологічних обставин; 
моніторинг реформування нормативно-правової та 

нормативно-технічної бази будівельної діяльності з підготовкою 
коментарів до нових актів чи змін до них; науково-практичні комен-
тарі щодо розроблення та застосування прогресивних або унікаль-
них будівельних конструкцій та виробів; висвітлення зарубіжного 
досвіду реалізації контрольно-наглядових функцій у будівництві, 
зокрема поширення інформації щодо міжнародних будівельних 
контрактів. 

Веб-сторінка: https://vb.net.ua/  

https://agronom.com.ua/
http://agrovisnyk.org.ua/ru
https://zemvisnuk.com.ua/C:/Users/я/Documents/AIMP
http://www.ipp.gov.ua/uk/home/2012-01-27-07-33-46/53
http://www.ipp.gov.ua/uk/home/2012-01-27-07-33-46/53
http://laburo.com.ua/
http://lisvisnyk.com.ua/
http://www.ekoinform.com.ua/index.php?option=com_docman&Itemid=59&lang=uk
http://www.ekoinform.com.ua/index.php?option=com_docman&Itemid=59&lang=uk
http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk
http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk
https://vb.net.ua/
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Промислове будівництво та інженерні спору-
ди : науково-виробничий журнал / Держ. кор-
пор. Укрмонтажспецбуд”, ВАТ 
“УкрНДІпроектстальконструкція ім. В. М. Ши-
мановського” ; голов. ред. В. П. Адріанов. – 
Київ : [б. в.], 2007. – Виходить щоквартально. 
Інформація у виданні подається за такими розділа-
ми: регуляторна діяльність у будівництві, сучасне 
проектування та будівництво, просторові конструкції, 

облік та оподаткування на підприємсвах будівельної галузі, сталеві 
конструкції, абразивні матеріали. 

Веб-сторінка: Видання розміщено на сайті Національної біблі-
отеки України ім. В.І.Вернадського 

 

Світ геотехніки : наук.-техн. журн. / Держ. наук.-
досл. ін-т буд. конструкцій, Київ. нац. ун-т буд. і 
архіт., Укр. тов. з мех. грутів, геотех. і фундамен-
тобуд. – Запоріжжя : [б. в.], 2003. - Видається чоти-
ри рази на рік. 
В журналі висвітлюється широкий спектр проблем з 
геотехніки, механіки ґрунтів та фундаментобудуван-
ня. 
 

Веб-сторінка: Видання розміщено на сайті Національної бібліо-
теки України ім. В.І.Вернадського 

 

ГІДРОЛОГІЯ ТА ГІДРОТЕХНІКА  
 

Водопостачання та водовідведення : виробничо 
- практичний журнал / ред. О. Мудрий. – Київ : [б. 
в.], 2008. – Виходить раз на два місяці. 
Журнал розглядає проблеми водопровідно-
каналізаційного господарства України, і шляхи їх 
подолання, реальний досвід провідних компаній, 
інформаційний обмін, порівняльний аналіз показників 
галузевих підприємств, проведення моніторингу, 
впровадження нових технологій і альтернативних 

розробок у сфері водопостачання, водопідготовки та водовідведен-
ня, освітлення окремих питань і проблем галузі. 

Веб-сторінка: http://www.waterwork.kiev.ua/uk/  
 

Вода і Водоочисні Технології: наук.-практ. 
журн. / Українське водне товариство Water 
Net. – Київ.  
Журнал призначений для широкого кола читачів, як 
професіоналів, так і новачків у сфері водопідготов-
ки. Основні теми публікацій: проблеми якості води, 
сучасні методи підготовки питної та технологічної 
води; очистка стічних вод; обладнання для водо-
підготовки та досвід його експлуатації; труби, арма-
тура, фітинги, насоси й інше обладнання; методи 

аналізу та лабораторне обладнання. 
Веб-сторінка: http://waternet.ua/uk/magazine/new_magazine/  
 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

Електротехніка і електромеханіка : наук.-пр. 
журн. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Ха-
рків : [б. в.], 2002. – Виходить раз на два місяці.  
Журнал внесено до Переліку наукових фахових 
видань України. Публікує роботи по новим досяг-
ненням в галузі електротехніки та електромехані-
ки, в сфері розробки і удосконалення електричних 
машин і апаратів, силової електроніки, питань тео-
ретичної електротехніки та електрофізики, техніки 

сильних електричних і магнітних полів, кабельної техніки, елект-
ричного транспорту, електричних станцій, мереж і систем, безпе-
ки електрообладнання  

Веб-сторінка: http://eie.khpi.edu.ua/ 
 

Енергетика та електрифікація : наук. журн. / Н.-т. 
спілка енергетиків та електротехніків України. –  
К. : [б. в.], 1960. - Виходить щомісяця.  
Представлена велика науково-технічна та рекламна 
інформація, досягнення науки та техніки, передовий 
досвід на підприємствах енергетики та електротехніки  
Веб-сторінка: https://journals.proektant.ua/index.php?
journal=energetika_i_elektrifikaciya  
 

 

Інтегровані технології та енергозбереження : що-
кв. наук.-практ. журн. / Нац. техн. ун-т "Харк. полі-
техн. ін-т". – Харків : [б. в.], 1998. - Виходить щоква-
ртально.  
Журнал включений до переліку наукових фахових 
видань ВАК України у галузі технічних наук. Розгляда-
ються питання та проблеми сучасної енергетики, 
енерготехнології енергоємних галузей промисловості; 
нетрадиційної енергетики, ресурсозбереження; питан-

ня моделювання процесів промислового обладнання, процеси та 
обладнання  

Веб-сторінка: http://users.kpi.kharkov.ua/ite/page/archiv-ua.aspx 
 

Электрические сети и системы : производствен-
но-практический журнал / НЭК `Укрэнерго. 
Журнал створений для висвітлення сьогоднішнього 
стану електричних мереж і електромережевого госпо-
дарства, їх проблем, а також планів і перспектив ро-
звитку. Публікує технічні дослідження, порівняльні 
статистичні огляди, аналізує стан електроенергетич-
ної промисловості як на Україні, так і в країнах СНД і 
світу. 
 

Промислова електроенергетика та електротехні-
ка : інформ. зб. / ТОВ "ЕТІН". – Київ : [б. в.],  
1996. - Виходить щоквартально. 
Журнал публікує науково-технічну інформацію в галу-
зі електроенергетики, енергозбереження та енергоау-
диту. Відстежує тенденції в електроенергетиці в світо-
вому, і національному масштабі, а також знайомить 
своїх читачів з новою продукцією.  

Веб-сторінка: http://www.promelektro.com.ua/journal.html  
 

Украина Электро : производственно-
практический журнал  
Щомісячний журнал електротехнічного та електро-
монтажного ринку України. 
У журналі: новини з перших рук, інтерв’ю керівників 
підприємств і фахівців, репортажі з виробництва, 
огляди і аналітика сегментів ринку, експертиза нових 
продуктів, опис проектів, бізнес-консультації, історич-
ні нариси по темі, питання управління, навчання, 

тощо. 
Веб-сторінка: http://ua-electro.com/o-zhurnale 

 

Технічна електродинаміка : наук.-прикл. журн. / 
Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – 
Київ : [б. в.], 1979. - Виходить раз на два місяці. 
Журнал публікує оригінальні результати до-
сліджень у таких галузях: теоретична електротех-
ніка та електрофізика, перетворення параметрів 
електричної енергії, електромеханічне перетворен-
ня енергії, електроенергетичні системи та електро-
технологічні комплекси, інформаційно-

вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових кон-
ференцій, бібліографічні огляди. Входить до переліку профіль-
них видань ВАК України та реферується у реферативному жур-
налі "Джерело". Включено у загальнодержавну реферативну 
базу даних та міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, 
ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST. 

Веб-сторінка: http://www.techned.org.ua/ 
 

МАШИНОЗНАВСТВО 
 

Прикладная механика = International applied 
mechanics : международный научный журнал / 
НАН Украины, Ин-т механики им. С. П. Тимоше-
нко ; редкол.: А. Н. Гузь (гл. ред.) [та ін.]. – Ки-
ев : [б. и.], 1955. – Изд. ежемесячно. 
В журналі друкуються наукові результати теорети-
чних та експериментальних досліджень в галузі 
механіки твердого тіла та механіки елементів конс-
трукцій Журнал приділяє постійну увагу сучасним 

фундаментальним і практичним проблемам інженерної механіки 
стосовно застосування в технологіях, розрахунках та виробницт-
ві конструкцій та матеріалів.  
Веб-сторінка: Видання розміщено на сайті Національної бібліоте-
ки України ім. В.І.Вернадського. 

http://www.waterwork.kiev.ua/uk/
http://waternet.ua/uk/magazine/new_magazine/
http://eie.khpi.edu.ua/
https://journals.proektant.ua/index.php?journal=energetika_i_elektrifikaciya
https://journals.proektant.ua/index.php?journal=energetika_i_elektrifikaciya
http://users.kpi.kharkov.ua/ite/page/archiv-ua.aspx
http://www.promelektro.com.ua/journal.html
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Проблемы прочности = Strength of materials : 
междунар. науч.-техн. журн. / Ин-т проблем про-
чности им. Г. С. Писаренко НАН Украины. – Ки-
ев : [б. в.], 1969. - Виходить раз на два місяці.  
У журналі публікуються результати експеримента-
льних і фундаментальних теоретичних наукових 
досліджень в галузі міцності матеріалів і елементів 
конструкцій, механіки твердого деформованого 
тіла. 

Веб-сторінка: http://www.ipp.kiev.ua/journal/c_all_r.htm 
 

Сверхтвердые материалы : науч.-теор. 
журн. / Ін-т надтвердих матер. ім. В. М. Ба-
куля Нац. акад. наук України. – Киев : [б. в.], 
1979. - Виходить раз на два місяці.  
У журналі представлені сучасні результати 
фундаментальних і прикладних досліджень, 
що стосуються виробництва, властивостей, і 
застосування надтвердих матеріалів. Публіку-
ються результати фундаментального до-

слідження фізико-хімічних процесів формування і зростання 
однокомпонентних, полікристалічних і дисперсних речовин, 
алмазних і алмазоподібних плівок; розробки методів безпо-
середнього і спрямованого регульованого синтезу надтвер-
дих матеріалів і методів статичного, вибухової і епітаксіаль-
ного синтезу цих матеріалів. Журнал видається англійською 
мовою під назвою «Journal of Superhard Materials» видав-
ництвом Allerton Press Inc. в США, і представлений в режимі on-
line в електронних базах наукової інформації системи Spring-
erlink. 

Веб-сторінка: http://www.ism.kiev.ua/stm/  
 

Техническая диагностика и неразрушающий 
контроль : междунар. науч.-теор. и произв. 
журн. / Нац. акад. наук України, Ин-т электросв. 
им. Е. О. Патона, Междунар. ассоц. "Сварка". – 
Киев : [б. и.], 1989. - Виходить щоквартально. - 
ISSN 0235-3474. 
У журналі публікуються статті з усіх аспектів техніч-
ної діагностики і всім методам неруйнівного конт-
ролю обладнання, споруд і механізмів. 

Веб-сторінка: http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/tdnk/
years  

 

Фізико-хімічна механіка матеріалів = Физико-
химическая механика материалов = Physic-
ochemical mechanics of materials : міжнар. наук.-
техн. журн. / Нац. акад. наук України, Фіз.-мех.  
ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів : [б. в.], 1965.  
Журнал висвітлює результати досліджень і подає 
огляди щодо наступних проблем: процеси руй-
нування, моделі зародження й росту тріщин; ко-
розійна втома, корозія під напруженням, фретинг-

корозія; вплив середовищ, зокрема водню і радіації, низьких і висо-
ких температур; розрахунок на міцність і довговічність у вищепода-
них умовах; технологія зміцнення, оптимізація структури та захист 
від корозії; неруйнівний контроль дефектності та діагностика. 

Веб-сторінка: http://ipm.lviv.ua/pcmm/  
 

ЗВАРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 
 

Автоматическая сварка = The Paton Welding 
Journal : междунар. науч.-техн. и произв. 
журн. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т электрос-
варки им. Е. О. Патона. – Киев : [б. и.], 1948. - 
Виходить щомісяця.  
Представлена велика науково-технічна та реклам-
на інформація з області технологій, обладнання та 
матеріалів для зварювання, загартування, пайки і 
нанесення захисних покриттів, а також анотації 
виходять друком книг, інформація про майбутні 

виставках, конференціях і захист дисертацій, база даних. Журнал 
входить до переліку затверджених МОН України видань для публі-
кації праць здобувачів наукових ступенів та до міжнародних науко-
метричних баз реферування та індексування. 

Веб-сторінка: http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as 
 
 

Сварка и металлоконструкции : производ-
ственно-технический журнал / Изд-во Свар-
щик. – Киев, 2017. - Виходить раз на два місяці. 
На сторінках журналу аналітичні огляди про поточ-
ний стан і перспективи розвитку зварювального 
ринку, експертні висновки фахівців про раціональ-
не використання зварювальної техніки, матеріалів, 
технологічних прийомів стосовно до конкретних 
умов виробництва. 

Веб-сторінка: http://weld-construct.com/ 
 

Сварщик : производственно-технический жур-
нал / Институт электросварки им. Е. О. Патона 
НАН Украины; Общество с ограниченной от-
ветственностью «Экотехнология». – Киев : 
Экотехнология, 2017. - Виходить раз на два міся-
ці. 
Виробничо-технічний журнал є масовим інфор-
маційно-технологічним виданням, орієнтованим на 
широке коло фахівців, зайнятих у сфері зва-
рювального виробництва, промислових 

підприємств, пов'язаних з цією сферою, а також стандартизації, 
реалізації комерційних товарів і послуг. У журналі знайдуть для 
себе корисну інформацію викладачі та студенти навчальних за-
кладів з підготовки фахівців, співробітники дослідницьких центрів, 
органів з нагляду за охороною праці та захисту навколишнього 
середовища, експерти різного профілю.  

Веб-сторінка: http://welder.stc-paton.com/ru/about 
 

РАДІОТЕХНІКА ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА 
 

Известия высших учебных заведений : Радио-
электроника : ежемес. науч.-техн. журн. / Нац. 
техн. ун-т Украины "Киев. политех. ин-т". – К. : 
[б. и.], 1958. - Виходить щомісяця.  
Міжнародний щомісячний науково-технічний жур-
нал з радіотехніки та радіоелектроніки. Ін-
дексується в SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, 
Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, 
SCImago, Summon by Serial Solutions, ВІНІТІ, 
РИНЦ. Висвітлює актуальні теоретичні проблеми 

радіоелектроніки; результати науково-дослідних робіт, передовий 
досвід, розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і 
радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і на-
рад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні і 
бібліографічні матеріали. 

Веб-сторінка: http://radio.kpi.ua/  
 

Радиотехника : всеукр. межвед. науч.-техн. 
сб. / Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Хар-
ків : [б. в.], 1965. - Виходить щоквартально.  
Журнал знайомить широке коло фахівців з ре-
зультатами теоретичних і експериментальних 
робіт в області радіофізики; фізичної електроніки; 
оптики, лазерної фізики; фізики приладів, елемен-
тів і систем; телекомунікаційних систем і мереж; 
радіолокації і радіонавігації; радіотехнічних та 
телевізійних систем; радіотехнічних пристроїв і 

засобів телекомунікацій; антен і пристроїв мікрохвильової техніки; 
систем захисту інформації; технології, обладнання та виробництва 
електронної техніки, а також популяризація і пропаганда в середо-
вищі аспірантів, інженерів, науковців нових наукових напрямів, 
технологій, ідей, зближення теорії з практикою. 

Веб-сторінка: http://nure.ua/university/structure/science/
publications/rt/  

 

Технология и конструирование в электронной 
аппаратуре : науч.-техн. журн. / Ин-т физики 
полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН 
Украины. – Одесса: [б. и.], 1977. - Виходить раз 
на два місяці.  
Тематичні рубрики номерів: технічна політика; 
сучасні електронні технології; нові компоненти для 
електронної апаратури; електронні засоби: до-
слідження, розробки; системи передачі та обробки 

сигналів; мікропроцесорні пристрої та системи; питання приладо-
будування; енергетична електроніка; біомедична електроніка;   

http://www.ism.kiev.ua/stm/
http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/tdnk/years
http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/tdnk/years
http://ipm.lviv.ua/pcmm/
http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as
http://weld-construct.com/
http://welder.stc-paton.com/ru/about
http://radio.kpi.ua/
http://nure.ua/university/structure/science/publications/rt/
http://nure.ua/university/structure/science/publications/rt/
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біомедична електроніка; сенсоелектроніка; функціональна мікро- 
та наноелектроніка; забезпечення теплових режимів; технологічні 
процеси і обладнання; матеріали електроніки; метрологія, стан-
дартизація; до історії науки і техніки; нові книги.  

Веб-сторінка: http://www.tkea.com.ua/tkea/new.html  
 

КІБЕРНЕТИКА 
 

Кибернетика и вычислительная техника = Cy-
bernetics and computer engineering / Нац. акад. 
наук Украины, Междунар. науч.-учеб. центр 
информ. техн. и систем НАН и МОН Украины, 
Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Ук-
раины. – Киев : Академпериодика, 1965. - Вихо-
дить щоквартально.  
У збірнику публікуються оригінальні наукові статті, 
у яких надано результати досліджень у галузі тео-

рії та практики інформаційних технологій і систем, дискретних, 
складних та ергатичних систем управління, а також розглядаються 
актуальні питання інформатики, медичної та біологічної кібернети-
ки.  

Веб-сторінка: Видання розміщено на сайті Національної біб-
ліотеки України ім. В.І.Вернадського. 

 

Кибернетика и системный анализ : междунар. 
науч.-теорет. журнал / Нац. акад. наук Украины, 
Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Ук-
раины. – Киев : [б. и.], 1965. - Виходить раз на 
два місяці. 
Журнал публікує оригінальні оглядові статті, про-
блемні та дискусійні матеріали, звіти конференцій 
та нарад з питань кібернетики і системного аналі-
зу, бібліографічні огляди, рецензії на монографії; 
інформує читачів про найновіші досягнення вітчи-

зняної та зарубіжної кібернетики.  
Веб-сторінка: http://www.kibernetika.org/ 

 

Математичні машини і системи = Mathematical 
machines and systems = Математические маши-
ны и системы : наук. журн. / Нац. акад. наук 
України, Ін-т проблем мат. машин і систем Нац. 
акад. наук України. – Київ : [б. в.], 1994. - Вихо-
дить щоквартально.  
Журнал публікує оригінальні та оглядові статті 
науково-технічного характеру, звіти про наради, 
конференції, рецензії на монографії, матеріали 
проблемного та дискусійного характеру.  

Веб-сторінка: http://www.immsp.kiev.ua/publications/ 
 

МЕТРОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. СЕРТИФІКАЦІЯ. ЯКІСТЬ  
 

Метрологія та прилади: Науково-виробничий 
журнал / ВКФ "Фавор". - Харків, 2006. - Вихо-
дить щоквартально.  
Науково-виробничий журнал є спеціалізованим 
періодичним виданням, призначеним для керівни-
ків і спеціалістів підприємств і організацій, метро-
логічних служб, науково-дослідних установ. У ви-
данні міститься офіційна інформація Мінеконом-
розвитку України, компетентні роз'яснення та ко-
ментарі фахівців, матеріали наукової та практич-

ної спрямованості щодо наукових проблем розвитку метрології, 
питань метрологічного забезпечення. 

Веб-сторінка: http://ua.amu.in.ua/journal1 
 

Стандартизація. Сертифікація. Якість : наук.-
техн. журн. / Укр. наук.-дослід. і навч. центр 
проблем стандартизації, сертифікації та якос-
ті. – Харків : [б. в.], 1998. - Виходить раз на два 
місяці.  
У журналі публікуються результати досліджень 
проблем розвитку складових інфраструктури яко-
сті: технічного регулювання, оцінки відповідності, 
ринкового нагляду, метрологічного забезпечення, 
стандартизації, а також дослідження з підвищення 

ефективності систем управління. 
Веб-сторінка: http://uas.org.ua/ua/services/vidannya-zhurnalu-

ssya/  
 

Український метрологічний журнал : наук.- 
техн. журн. / Нац. наук. центр "Інститут метро-
логії". – Харків : [б. в.], 1995. - Виходить щоквар-
тально.  
На сторінках видання розміщується найповніша 
та найновіша інформація зі сфери метрології, а 
саме: законодавчих основ метрології, методів і 
засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, 
зразків засобів вимірювальної техніки, стандарт-
них зразків, фундаментальної та теоретичної 

метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, 
міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про 
засоби вимірювання. 

Веб-сторінка: http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=170 
 

Управління якістю / ДП «Український науково
-дослідний і навчальний центр проблем ста-
ндартизації, сертифікації та якості», ДП 
«Всеукраїнський державний науково-
виробничий центр стандартизації, метроло-
гії, сертифікації та захисту прав споживачів". 
– Киев, 2017. - Виходить щомісяця.  
Спеціалізований журнал, який допоможе підви-
щити якість виробничих процесів і продукції, 

впровадити маркетингові стратегії якості, виконати вимоги між-
народних стандартів якості. На сторінках журналу: практика 
застосування міжнародних стандартів на вітчизняних підприєм-
ствах; огляд найкращих доступних технологій для підприємств 
різних галузей; практика оцінювання, декларування та сертифі-
кації відповідності; державний контроль і нагляд, технічне та 
нормативно-правове регулювання; огляд специфіки галузевих 
стандартів (ДСТУ), змін у технічних умовах (ТУ); стандарти 
(директиви) ЄС: знайомство, вивчення, впровадження; усе про 
маркування та пакування продукції, маркування СЄ; контроль 
якості на підприємстві, діяльність виробничих лабораторій; про-
гресивні маркетингові стратегії якості, 6 сигм, бенчмаркінг і сис-
тема оптимізації бізнесу; особливості експорту продукції до різ-
них країн, виконання умов країн-отримувачів. 

Веб-сторінка: https://techmedia.com.ua/product/upravlinna-akistu 
 

ЕЛЕКТРОНІКА 
 

CHIP NEWS. Украина: инженерная микро-
электроника : науч.-техн. журн. — Київ. 
Науково-технічний журнал в області електроніки, 
електротехніки та автоматики. На його сторінках 
представлені: новини та огляди новітніх елек-
тронних компонентів; схемотехнічні рішення і 
рекомендації щодо розробки та застосування 
виробів електронної техніки; аналітичні матеріали 
щодо стану ринку електронних компонентів; відо-
мості про дистриб'юторів, українських і за-

рубіжних фірмах-виробниках. Велика увага приділяється базовим 
напрямками електроніки: мікроконтролери та мікропроцесори, си-
лова електроніка і джерела живлення, компоненти систем зв'язку і 
телекомунікацій, датчики, пасивні та електромеханічні компоненти, 
елементи світлодіодного освітлення і оптоелектроніка, мікросхеми 
пам'яті, інтерфейсів і систем ідентифікації, виробництво елек-
троніки (друковані плати, паяльне обладнання, матеріали та техно-
логії), вимірювальне та низьковольтне обладнання.  

Веб-сторінка: http://www.chipnews.com.ua/ 
 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

ТЕЛЕКОМ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СЕТИ 
Основні теми журналу: корпоративні та відомчі 
телекомунікації, локальні і глобальні мережі, Ін-
тернет і Інтранет, сертифікація обладнання, ін-
формаційна безпека і захист інформації, програ-
мне забезпечення, технології і стандарти, збері-
гання даних, сучасне обладнання, тенденції роз-
витку технологій на світовому і вітчизняному рин-
ках телекомунікацій. 
 

Веб-сторінка: https://hi-tech.ua/catalog-telekom/ 

http://www.tkea.com.ua/tkea/new.html
http://www.kibernetika.org/
http://www.immsp.kiev.ua/publications/
http://ua.amu.in.ua/journal1
http://uas.org.ua/ua/services/vidannya-zhurnalu-ssya/
http://uas.org.ua/ua/services/vidannya-zhurnalu-ssya/
http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=170
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Хлебный и кондитерский бизнес : науч.-практ. 
журн. - [Б. м. : б. и.], 2011.  
Ринок хліба в Україні: тенденції та перспективи роз-
витку. Підвищення ефективності роботи енергетич-
ного обладнання хлібозаводів. Інноваційні техноло-
гії упаковки хліба. Видання для підприємств хлібо-
пекарської, кондитерської промисловості та суміж-
них сегментів. 
 
 

Ukrainian food journal = Харчові технології / Nat. 
Univ. of food technologies. – Kyiv: NUFT, 2012. - 
Виходить раз на два місяці.  
Журнал публікує оригінальні наукові статті, короткі 
повідомлення, оглядові статті, новини та огляди 
літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, 
інженерії, харчування, хімії, економіки та управлін-
ня. 
 

Веб-сторінка: http://ufj.ho.ua/indexUA.html 
 

ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 

Вісник господарського судочинства : наук. 
журн. / Вищ. господар. суд України. – К. : Юрін-
ком Інтер, 1994. - Виходить раз на два місяці. 
У журналі публікуються: законодавчі та норма-
тивні акти з питань, пов'язаних з господарським 
судочинством та регулюванням господарських 
відносин; постанови пленуму, інформаційні та 
оглядові листи Вищого господарського суду 
України; науково-реферативні огляди та уза-
гальнення судової практики; науково-практичні 

коментарі рішень та постанов господарських судів України. Ви-
дання містить "Сторінку вченого", у якій друкуються наукові 
статті, огляди законодавства, судоустрою та судочинства, орга-
нізації діяльності господарського суду в Україні. 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань. 
Веб-сторінка: http://www.arbitr.gov.ua/pages/21  

 

Вісник кримінального судочинства : наук.-
практ. журн. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шев-
ченка, ТОВ “Правова Єдність”. – Київ : Право-
ва єдність, 2015. - Виходить щоквартально. 
Науково-практичний журнал включено до пере-
ліку наукових фахових видань України, в яких 
можуть публікуватися основні наукові результа-
ти дисертацій та наукових праць здобувачів 
наукових ступенів і вчених звань з юридичних 
дисциплін. 

Веб-сторінка: http://vkslaw.knu.ua/  
 

Вісник Національної академії правових наук 
України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук 
України. – Харків : Право, 1993. - Виходить що-
квартально.  
Наукові статті, присвячені актуальним проблемам 
правознавства: теорії та історії держави і права, 
конституційного й державного будівництва, циві-
льного, трудового, фінансового, господарського, 
адміністративного, митного, екологічного, криміна-
льного права, кримінального й цивільного проце-
сів, криміналістики, питанням боротьби зі злочин-

ністю та ін. Вісник включено до міжнародної наукометричної бази 
Index Copernicus International та до переліку наукових фахових 
видань України. 

Веб-сторінка: http://visnyk.kh.ua/uk  
 

Публічне право = Публичное право = Pablic 
law : наук.-практ. юрид. журн. / Всеукр. громад. 
орг. "Майбутнє країни", Ужгород. нац. ун-т. – 
Київ : [б. в.], 2011. - Виходить щоквартально. 
Журнал внесено до Переліку наукових фахових 
видань у галузі юридичних наук. Включено до між-
народної наукометричної бази "Index Copernicus 
International" (Варшава, Польща). 
Веб-сторінка: http://www.yourfuture.org.ua/ua/
pubpravo/  

 

Право та інновації : наук.-практ. вид. / Нац. акад. 
прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. 
розв. – Харків : "Право", 2011. - Виходить щоква-
ртально.  
Метою журналу є висвітлення та дослідження гра-
ней, аспектів та парадигм сучасного інноваційного 
простору з ціллю розробки і вдосконалення механі-
змів правового регулювання впровадження іннова-
цій у різні сфери соціального та економічного буття. 

Наукові напрями: правові та інноваційні проблеми в юридичних 
науках, у тому числі в цивільному, господарському, трудовому, 
фінансовому, адміністративному, кримінальному та в інших галу-
зях права, а також економічній, соціологічній науках тощо. Журнал 
включено до Переліку наукових фахових видань України. 

Веб-сторінка: http://ndipzir.org.ua/information_on_periodical  
 

Право України : юрид. журн. / Нац. акад. право-
вих наук України, Нац. акад. наук України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. ун-т 
"Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого". – Київ : Ред. журн. "Право України", 
1922. - Виходить щомісяця.  
Публікує матеріали науково-теоретичного та прак-
тичного характеру, судової та правозастосовної 
діяльності. Журнал включено до переліку наукових 

фахових видань України. Входить до міжнародних наукометричних 
баз даних:"Index Copernicus International" (Польща), міжнародної 
повнотекстової реферативної бази данних "EBSCO Publishing, 
Inc." (США) 

Веб-сторінка: http://pravoua.com.ua/ua/ 
 

Теорія і практика інтелектуальної власності : 
наук.-практ. журн. / Н.-д. ін-т інтелектуальної 
власності Нац. акад. прав. наук України. – Київ : 
[б. в.], 2002. - Виходить раз на два місяці.  
На шпальтах журналу обговорюється широке коло 
питань теоретичного, практичного та методологіч-
ного характеру, точаться наукові дискусії, висвіт-
люються вітчизняні та закордонні новини у сфері 
інтелектуальної власності й інноваційної діяльнос-

ті. Журнал включено до міжнародної науковометричної бази Index 
Copernicus Database. Внесено до переліку спеціальних фахових 
видань з юридичних наук. 

Веб-сторінка: http://www.inprojournal.org/uk/pro-journal/ 
 

Часопис Київського університету права : укр. 
наук.-теорет. часоп. / Київ. ун-т права НАН 
України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. – Київ : [б. в.], 2001. - Виходить 
щоквартально.  
У журналі висвітлюються актуальні питання теорії 
та історії держави і права, державного управління, 
адміністративного, конституційного, міжнародного, 
фінансового, цивільного і підприємницького, агра-

рного та екологічного права, кримінології, кримінального і криміна-
льно-процесуального права. Часопис інформує також про події 
наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні; подає рецен-
зії наукових праць та підручників з юридичної тематики. 

Журнал внесено до переліку фахових видань за спеціальністю 
«Юридичні науки». 

Веб-сторінка: http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-
kijivskogo-universitetu-prava.html  

 

Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. / 
Нац. акад. правових наук України, Київ. регіон. 
центр, Н.-д. ін-т приват. права і п-ва, ТОВ 
"Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2003. 
- Виходить щомісяця.  
Журнал пропонує читачам статті з актуальних 
питань розвитку вітчизняної правової науки і зако-
нодавчого регулювання суспільних відносин, ви-
світлює тенденції судової практики, друкує комен-
тарі до законодавства, знайомить з діяльністю 

міжнародних юрисдикційних органів, тощо. Включено до переліку 
наукових фахових видань України. Входить до міжнародної науко-
метричної бази даних "Index Copernicus". 

 

http://ufj.ho.ua/indexUA.html
http://www.arbitr.gov.ua/pages/21
http://vkslaw.knu.ua/
http://visnyk.kh.ua/uk
http://www.yourfuture.org.ua/ua/pubpravo/
http://www.yourfuture.org.ua/ua/pubpravo/
http://ndipzir.org.ua/information_on_periodical
http://pravoua.com.ua/ua/
http://www.inprojournal.org/uk/pro-journal/
http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html
http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html
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СОЦИОЛОГИЯ 
 

Социология: теория, методы, маркетинг : науч.
-теор. журн. / Ин-т социол. Нац. акад. наук Укра-
ины. – Киев : [б. и.], 1997. - Виходить щокварталь-
но.  
Проблематика журналу: Теорія та історія соціоло-
гії, методологія і методи досліджень, аналіз соціа-
льно-політичних проблем; рецензії та наукове жит-
тя. 
Журнал внесено до Переліку наукових фахових 

видань України. 
Веб-сторінка: http://i-soc.com.ua/journal/index.php  
 

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА 
 

Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. 
часоп. / Ін-т вищої освіти Нац. акад. пед. наук 
України. – Київ : Педагогічна преса, 2001. - 
Виходить щоквартально. 
Наукове фахове видання у галузі педагогіки та 
філософії  
 
 
 
 
 
 
 

Вища школа : наук.-пр. вид. – К. : Знання, 
2001. - Виходить щомісяця. 
Науково-практичний журнал з питань діяльності 
закладів вищої освіти та підготовки кадрів вищої 
кваліфікації,  
На сторінках журналу регулярно публікуються 
статті відомих в Україні науковців, керівників, 
викладачів закладів вищої освіти, найважливіші 
документи Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, комплексно висвітлюється до-

свід діяльності українських та зарубіжних вищих навчальних 
закладів. Журнал внесено до Переліку наукових фахових ви-
дань України, в яких можуть публікуватися результати дисерта-
ційних робіт з педагогіки та філософії на здобуття наукових сту-
пенів доктора і кандидата наук. 

 

Іноземні мови : наук.-метод. журн. / Київ. нац. 
лінгв. ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994. - Виходить 
щоквартально. 
Публікує вагомі статті з актуальних питань пе-
дагогіки і методики навчання іноземних мов; 
дослідження методологічних основ навчання 
іноземних мов і культур (германські, романські 
та східні мови) і не розв’язаних проблем мето-
дики формування іншомовної комунікативної 
компетентності у різних типах навчальних за-

кладів. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань 
України 

Веб-сторінка: http://inozemnimovy.knlu.kyiv.ua/ 
 

Педагогіка і психологія. Вісник Національної 
академії педагогічних наук України : науково-
теоретичний та інформаційний журнал / Нац. 
акад. пед. наук України. - Київ : Педагогічна 
преса, 1993. - Виходить щоквартально.  
Науково-теоретичний та інформаційний вісник 
Національної академії педагогічних наук Украї-
ни. Ґрунтовно висвітлюються питання педагогіки 
й психології, актуальні проблеми діяльності за-
гальноосвітньої, професійно-технічної та вищої 

школи. 
Веб-сторінка: http://www.pedpresa.ua  

 

Українська мова : наук.-теорет. журн. / Нац. 
акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ : [б. 
в.], 2001. - Виходить щоквартально. 
Науково-теоретичний журнал Інституту україн-
ської мови HAH України. Належить до фахових 
видань України. 
Публікує вагомі статті про функціонування укра-
їнської мови в суспільстві, висвітлює теоретичні 

проблеми граматики, лексикології, термінології, стилістики, фо-
нетики, історії української мови, взаємозв'язки літературної мо-
ви й діалектів, мовної культури, українського правопису, мовної 
ситуації в Украї-ні, а також актуальні питання методології мово-
знавства. 

Веб-сторінка: http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/e-library/
ukrajinska-mova/Pages/default.aspx  

 

Теорія і практика управління соціальними сис-
темами : філософія, психологія, педагогіка, 
соціологія : наук.-практ. журн. / Харків. держ. 
політехн. ун-т, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди, Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 
2000. - Виходить щоквартально.  
У журналі публікуються статті та інформаційні 
матеріали за такими науковими напрямами: тео-
рія і практика управління соціальними системами; 
філософські, психолого-педагогічні й соціологічні 

основи управління; методологія досліджень та моделювання соці-
альних систем; філософія професійної освіти та підготовка керів-
ників третього тисячоліття; формування творчої особистості; еліти 
та лідерства; соціальне середовище як фактор управління; особис-
тісний чинник в управлінні.  

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософсь-
ких, педагогічних і психологічних наук. 

Веб-сторінка: http://tipus.khpi.edu.ua/  
 

ВИДАННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ  
 

Теорія та методика фізичного виховання : 
наук.-метод. журн. / ТОВ "ОВС". – Харків: [б. 
в.], 2000. - Виходить щомісяця. 
Охоплює наукові дослідження у сфері фізично-
го виховання дітей, підлітків і студентської мо-
лоді, фізичної реабілітації та спортивного тре-
нування.  
Мета журналу — наукове інформування, вве-
дення в обіг результатів прикладних і фундаме-
нтальних досліджень у фізичному вихованні і 

спорті. У журналі друкуються  матеріали наступної спрямовано-
сті: теорія та методика навчання рухам; фізичне виховання ді-
тей та підлітків; спортивне тренування дітей та молоді; фізична 
культура в школі, фізична культура в профілактиці і лікуванні 
захворювань у дітей та підлітків; теорія і методика професійної 
підготовки учителя фізичної культури; правові основи фізичної 
культури в Україні. 

Веб-сторінка:  https://www.tmfv.com.ua/journal 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Соціальний захист : наук.-вироб. журн. / 
Міністерство праці та соціальної політики 
України; ДП " Видавництво " Соцінформ". - 
Київ : Соцінформ. - Виходить щомісяця. 
Висвітлюються питання працi, зайнятостi, 
соціального захисту населення. 
 
 
 
 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 
 

Охорона праці : наук.-виробн. щомісяч. 
журн. / Ком. по нагляду за охороною праці 
України. - К. : Преса України,  
Інформаційний матеріал журналу розкриває 
найкращі практики у профілактиці виробничого 
травматизму, сприяє формуванню високої 
культури безпеки праці. До кожного номера 
журналу видається додаток з новими актуаль-
ними нормативно-правовими документами з 
промислової безпеки, охорони праці та офіцій-
ними коментарями до них. Безпека та гігієна 

праці, соціальний захист потерпілих на виробництві, управління 
ризиками в системах менеджменту, та додаток на допомогу 
спеціалісту  
Веб-сторінка: http://ohoronapraci.kiev.ua/ 

http://i-soc.com.ua/journal/index.php
http://pedpresa.ua/
http://tipus.khpi.edu.ua/
https://www.tmfv.com.ua/journal
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Пожежна та техногенна безпека : всеукр. 
наук.-вироб. журн. / ТОВ "Пожосвіта". — К. : 
Пожосвіта.  
В виданні все про функціонування пожежно-
рятувальної служби, добровільного пожежного 
товариства, відомчої та сільської пожохорони, 
ветеранських організацій. Наукові досліджен-
ня.  
Бюлетень держреєстру нормативно-правових 
актів, коментарі, плакати й рекомендації з пи-

тань пожежної та техногенної безпеки.  
 

Цивільний захист і техногенна безпека / ТОВ 
"ТЕХ МЕДIА ГРУП". — К., 2015. 
Практичне видання, яке допоможе: організува-
ти проведення комплексних об’єктових нав-
чань; створити об'єктові формування цивільно-
го захисту; обладнати об'єкти системами 
раннього виявлення надзвичайних ситуацій; 
провести ідентифікацію та паспортизацію по-
тенційно-небезпечних об’єктів; здійснити інже-
нерно-технічні заходи під час проектування 

об’єктів будівництва; утримувати захисні споруди та засоби за-
хисту у належному стані; визначити ризики для декларування 
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; розробити план реагу-
вання на надзвичайні ситуації. 
 

ГАЗЕТИ 
 

Газета «Урядовий кур'єр» — щоденне видан-
ня центральних органів виконавчої влади 
України.  Оперативно інформує про найголов-
ніші події у політичному, економічному, гро-
мадському, культурному житті країни та світу, 
друкує на своїх сторінках повні тексти законів 
України, Указів Президента, постанов та розпо-
ряджень Кабінету Міністрів, нормативні доку-
менти міністерств і відомств та коментарі до 
них. У газеті широко представлена культура, 

духовність, історія України, традиції нашого народу. Багато ува-
ги приділяє видання вітчизняній науці, пошукам та відкриттям 
учених, впровадженню інноваційних підходів і технологій у еко-
номіці, освіті, медицині. Ґрунтовно висвітлюється тема охорони 
здоров’я, зокрема проблеми реформування галузі, забезпечен-
ня доступності сучасної медичної допомоги, шляхи подолання 

соціально небезпечних хвороб, популяризується здоровий 
спосіб життя.  

Веб-сторінка: https://www.ukurier.gov.ua/uk/ 
 

Газета «Освіта України» — щотижнева газета, 
єдине офіційне друковане видан-
ня Міністерства освіти і науки України. Засно-

вана у 1996 році.  
Друкує на своїх сторінках офіційну інформацію, 
аналітичні статті з галузей педагогічної науки, 
матеріали про основні тенденції освітнього і 
виховного процесу в Україні та за кордоном.  
 
 

Веб-сторінка: http://lib.pedpresa.ua/category/ofitsiyni-vidannya/
osvita-ukrayini 

 

Газета «Праця і зарплата» — всеукраїнська 
інформаційно-консультаційна газета для 
керівників, бухгалтерів, юристів кадровиків, 
підприємств і установ різних форм власності. 
У кожному номері роз'яснення і консультації 
фахівців міністерств і відомств з питань опо-
даткування, трудового законодавства, оплати 
праці, пенсійного забезпечення, соціального 
страхування, бухгалтерського обліку тощо. 
Веб-сторінка: http://pza.com.ua/ 

 

Газета "ЕНЕРГОСВІТ"  
На сторінках газети відображено проблеми і 
перспективи розвитку, нормативні й регулю-
ючі акти, здобутки і досягнення енергетичної 
галузі, піднімаються питання охорони навко-
лишнього середовища, читач має змогу 
ознайомитись з провідними діячами енерге-
тики. 
 

 

 
Газета «Все про бухгалтерський облік» - 
професійна газета для бухгалтера, юриста, 
кадровика і просто працівника, який може 
довідатися все про правильність нарахування 
зарплати, пенсії, відпустки. 10 номерів на 
місяць.  
Веб-сторінка: http://vobu.ua/ukr/ 
 
 
 
Газета міських новин «Чернігівські відо-
мості» —  це 24 сторінки цікавої та необ-
хідної інформації, зручна телепрограма, 
офіційні та неофіційні матеріали про життя 
міста, його сучасність та історію.  
 
 
 
 
 
«Семь дней» —  міська інформаційна неза-
лежна газета Чернігова. Це видання є ліде-
ром у чернігівському інформаційному про-
сторі. «Семь дней» аналізує міські події, за-
дає незручні запитання владі, допомагає чи-
тачам розібратися в тому, що дійсно відбу-
вається в нашому рідному місті. Зміст: акту-
альні новини регіону, обговорення проблем 
міста і суспільства, експертні думки і корисні 
коментарі, інтерв’ю із цікавими людьми, ре-

портажі зі спортивних арен, афіша подій міста.  
 

Газета «Деснянська правда» надає корисну 
інформацію, також необхідну для орієнтації в 
бізнесі та в житті; свіжі новини в економіці та 
політиці; аналіз ситуації в економіці Чернігова 
та області; огляд соціальної сфери 
розповідьає про передові технології; розвиток 
малого та середнього підприємництва в об-
ласті та Чернігові; пошук шляхів взаємодії 
влади, бізнесу і населення; формування куль-
тури бізнесу. 
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