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Вебліографія – вид бібліографічної діяльності, що забезпечує облік та впорядкування 
різноманітних за змістом і видами електронних Інтернет-ресурсів з метою полегшення 
інформаційно-пошукової діяльності користувачів.  

Пропонуємо Вашій увазі вебліографічний покажчик, у якому дані систематизовані за 
темами випускаючих кафедр університету. 

Веб-ресурси, подані в покажчику, стануть в нагоді викладачам і студентам в навчальній та 
науковій діяльності. 
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Автомобільний транспорт 

AUTOCENTRE
.UA 
 

На сайті представлені статті та публікації журналів 
"АвтоБазар", "Автоцентр", "Коммерческие 
автомобили", "Звук и Тюнинг". 
 

http://www.autocen
tre.ua/ 
 

Automotive 
Quality 
Magazine 
 

Сайт містить колекцію новин, поглядів та інформацію 
про виробництво в автомобільному секторі. 
 

https://www.qualit
ymag.com/topics/2
672-automotive 

Двигуни 
внутрішнього 
згоряння 
 

На сайті представлений науково-технічний журнал 
«Двигуни внутрішнього згоряння» заснований 
Національним технічним університетом “Харківський 
політехнічний інститут”. В публікаціях журналу 
розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми 
сучасного двигунобудування, наводяться результати 
наукових досліджень, які виконані викладачами і 
науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, 
докторантами, фахівцями галузевих установ, 
виробничих підприємств України та зарубіжжя, 
аналізуються проблеми, які пов’язані з 
удосконаленням конструкцій, експлуатацією, 
технологією виробництва двигунів внутрішнього 
згоряння, приділяється увага історії двигунобудування. 
 

http://web.kpi.khar
kov.ua/dvs/golovna
/ 
 

Еженедельный 
журнал 
Транспорт 
 

Сайт щотижневого інформаційно-аналітичного 
журналу "Транспорт" висвітлює проблеми 
функціонування та розвитку транспортної галузі 
.Орієнтований на всіх фігурантів ринку транспортних 
послуг і фахівців-практиків транспортної галузі. 
Формат журналу: 3 електронних бюлетеня 
«ТРАНСПОРТ-news» + в кінці місяця підсумковий 
випуск в друкованому вигляді (електронному вигляді). 
 

http://transport-
journal.com/ 
 

Електронний 
архів ЧНТУ 
(IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів 
Чернігівського національного технологічного 
університету, що слугує для накопичення, 
систематизації, зберігання інтелектуальних продуктів, 
створених університетськими спільнотами, та 
забезпечує довготривалий, постійний і надійний 
безкоштовний відкритий доступ до них засобами 
Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у 
середовищі світового науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних директоріях 
відкритого доступу RОАR (Registry of Open access 
Repositories), ROARMAR та OpenDOAR, в потужних 
пошукових системах BASE (Bielefeld Academic Search 
Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію нараховує 
більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.c
n.ua/resursi_bibliot
eki/elektronnij_arhi
v_chntu/ 
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Будівництво 

AmericanSocietyof
CivilEngineers 
 

ASCE - найбільший в світі видавець інформації в галузі 
цивільного будівництва, який випускає 36 рецензованих 
журналів, публікує матеріали конференцій, стандарти, 
технічні звіти і монографії. На корпоративному веб-сайті 
ASCE міститься онлайн-доступ до статей, опублікованих 
з 1983 року, матеріаликонференцій з 2000 року і понад 
300 електронних книг. 
 

http://ascelibrary.org/ 

ProfBuild 
 

На сайті представлений всеукраїнський діловий 
інформаційно - аналітичний журнал про 
сучасне будівництво. Мета журналу: висвітлити 
актуальну інформацію про будівництво та нерухомість 
України та інших країн світу, ознайомити читацьку 
аудиторію з новими технологіями, матеріалами та 
послугами в будівництві тощо. Також можна 
ознайомитись з архівом журналу. 
 

http://profbuild.in.ua/ 

Библиотека 
строительства 
 

Електронна бібліотека з будівництва надає доступ до 
будівельної літератури, типових серій, нормативних 
документів з будівництва, проектування, монтажу, 
промислового дизайну тощо. 
 

http://www.zodchii.ws/ 

Будівельний 
журнал 
 

«Будівельний журнал» – це професійне інформаційно-
аналітичне видання про будівельний ринок і нерухомість, 
яке об'єднує інтереси органів влади, проектувальників, 
забудовників, фінансових установ і виробників 
будівельних матеріалів. 
 

http://www.budjurnal.co
m.ua/ 

Державні 
Будівельні Норми 
України 
 

На сайті надається доступ до Державних будівельних 
норм України: ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, СН, ВБН. 
Також представлений каталог статтей. 
 

http://dbn.at.ua/ 

Електронний 
архів ЧНТУ 
(IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів 
Чернігівського національного технологічного 
університету, що слугує для накопичення, 
систематизації, зберігання інтелектуальних продуктів, 
створених університетськими спільнотами, та забезпечує 
довготривалий, постійний і надійний безкоштовний 
відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, 
поширення цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних директоріях 
відкритого доступу RОАR (Registry of Open access 
Repositories), ROARMAR та OpenDOAR, в потужних 
пошукових системах BASE (Bielefeld Academic Search 
Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію нараховує більш 
ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.ua/
resursi_biblioteki/elektr
onnij_arhiv_chntu/ 

Науковий вісник 
будівництва 
 

Вісник включає статті вчених, в яких висвітлюються 
результати фундаментальних та прикладних досліджень з 
пріоритетних напрямків: охорона навколишнього 
середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві 
та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та 
конструкції, підвищенняе фективності капітальних 
вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації 
виробничих процесів. Для наукових працівників і 
спеціалістів у галузі будівництва. 

ps://www.vestnik-
construction.com.uhtta/ 

http://ascelibrary.org/
http://ascelibrary.org/
http://profbuild.in.ua/
http://www.zodchii.ws/
http://www.zodchii.ws/
http://www.budjurnal.com.ua/
http://www.budjurnal.com.ua/
http://dbn.at.ua/
http://dbn.at.ua/
http://dbn.at.ua/
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/elektronnij_arhiv_chntu/
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/elektronnij_arhiv_chntu/
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/elektronnij_arhiv_chntu/
ps://www.vestnik-construction.com.uhtta/
ps://www.vestnik-construction.com.uhtta/


Сучасні 
технології, 
матеріали і 
конструкції в 
будівництві 
 

Науково-технічний збірник, заснований в 2004 році. 
Виходить як видання Вінницького національного 
технічного університету. Журнал публiкує новi 
теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних 
наук. Публiкуються також огляди сучасного стану 
розробки важливих наукових проблем, огляди наукових 
конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ. Доступний архів з 
2008 року. 

http://stmkvb.vntu.edu.u
a/index.php/stmkvb 

Державне управління 

Вісник 
Національної 
академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України 
Серія “Державне 
управління” 
 

Висвітлення результатів науково-дослідних робіт, 
результатів теоретичних і прикладних досліджень 
учених, фахівців, викладачів, докторантів, 
аспірантів, здобувачів з питань державного 
управління, політології та філософії, а також 
забезпечення інформаційних потреб суспільства в 
знаннях, одержаних у процесі науково-
дослідницької діяльності. 
 

http://visnyk.academy.
gov.ua/?lang=ukr&tip
=dop&tipn=Page&pag
e=14 

Державне 
будівництво 

Електронне наукове фахове видання  
Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України. 
Журнал містить наукові доробки з питань теорії та 
філософії державного управління, регіонального й 
галузевого управління, кадрової політики у сфері 
публічного управління, політико-правових засад 
державного управління, а також надбання світового 
досвіду з теорії та практики державного управління. 
 

http://www.kbuapa.kh
arkov.ua/e-
book/db/index.html 

Державне 
управління та 
місцеве 
самоврядування 
 

Збірник наукових праць «Державне управління та 
місцеве самоврядування» заснований в 2009 році 
Дніпропетровським регіональним інститутом 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, 
що висвітлює актуальні проблеми державного 
управління та місцевого самоврядування 
 

http://www.dridu.dp.u
a/vidavnictvo/2017/20
17_01(32)/index.html 

Державне 
управління: 
теорія та 
практика 

Містяться розробки в галузі філософії, методології, 
теорії та історії державного управління; 
висвітлюються не тільки теоретичні дослідження, 
але й технології державного управління. 
 

http://www.nbuv.gov.
ua/e-journals/DUTP/ 

Державне 
управління: 
удосконалення 
та розвиток 

Електронне наукове фахове видання "Державне 
управління: удосконалення та розвиток" включено 
до переліку наукових фахових виданьУкраїни з 
питань державного управління 
 

http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=7 
 

Електронне 
наукове фахове 
видання  
"Теоретичні та 
прикладні 
питання 

Електронне періодичне спеціалізоване видання, 
розміщене на сайті Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського,  архів з 12 випуску . Збірник 
наукових праць виходить із 2007 року. Видання 
зареєстроване Постановою Вищої атестаційної 
комісії України № 2-05/2 від 13 лютого 2008 року як 

http://www.nbuv.gov.
ua/e-
journals/tppd/index.ht
ml 
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державотворенн
я" 

електронне наукове спеціалізоване видання/ 
 

Електронний 
архів ЧНТУ 
(IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів 
Чернігівського національного технологічного 
університету, що слугує для накопичення, 
систематизації, зберігання інтелектуальних 
продуктів, створених університетськими 
спільнотами, та забезпечує довготривалий, 
постійний і надійний безкоштовний відкритий 
доступ до них засобами Інтернет-сервісів, 
поширення цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних директоріях 
відкритого доступу RОАR (Registry of Open access 
Repositories), ROARMAR та OpenDOAR, в 
потужних пошукових системах BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію нараховує 
більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.u
a/resursi_biblioteki/el
ektronnij_arhiv_chntu
/ 

Публічне 
адміністрування: 
теорія та 
практика 

Електронний збірник наукових праць, заснований 
Дніпропетровським регіональним інститутом 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України. 
Включений до переліку наукових фахових видань 
України. 
 

http://www.dridu.dp.u
a/zbirnik/2017-
01(17)/index.html 

Теорія та 
практика 
державного 
управління і 
місцевого 
самоврядування 

 Електронне наукове фахове видання Херсонського 
національного технічного університету "Теорія та 
практика державного управління і місцевого 
самоврядування” призначене для висвітлення 
наукових засад державного управління, 
функціонування механізмів державного управління, 
закономірностей та принципів державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування. 
 

http://el-zbirn-
du.at.ua/ 

Економічні науки 

AgEcon 
 

На сайті представлений відкритий репозиторій 
повнотекстових наукових документів з 
сільськогосподарської та прикладної економіки, 
який містить робочі документи, матеріали 
конференцій, журнальні статті. 
 

http://ageconsearch.u
mn.edu/ 

E-бібліотека 
Академії 
(Наукова 
бібліотека УАБС 
НБУ) 
 

Електронна бібліотека, створена на сайті Наукової 
бібліотеки Української академії банківської справи 
Національного банку України (м. Суми), надає 
вільний повнотекстовий доступ до матеріалів 
академії: періодичних наукових видань, монографій 
та підручників викладачів, збірників наукових праць 
і матеріалів конференцій, навчально-методичних 
матеріалів тощо. 

http://lib.uabs.edu.ua/c
ontent/view/105/1657/ 

EconBiz 
 

EconBiz (Virtual Library for Economics and Business 
Studies) - пошуковий портал з економіки, створений 

http://www.econbiz.de
/ 
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спільно Німецькою національною економічною 
бібліотекою та Кельнською університетською та 
міською бібліотекою. Портал спрямований на 
підтримку досліджень та викладання економіки з 
центральною точкою входу для всіх видів 
інформації у даній галузі та прямий доступ до 
повних текстів. 
 

EconPapers 
 

На сайті представлена колекція матеріалів з 
економічних наук: статті з журналів (490 тис., з них 
близько 430 тис. - у вільному доступі), книги (6 тис., 
з них близько 1,5 тис. - у вільному доступі), 
програмне забезпечення. 
 

http://econpapers.repe
c.org/ 

Economics & 
Sociology 
 

На сайті представлений міжнародний науковий 
журнал "Economics & Sociology". Видання публікує 
результати новітніх досліджень у галузях економіки, 
соціології та суміжних наукових дисциплін. 
Проблематика статей стосується питань соціально-
економічного аналізу суспільства та економіки, 
установ і організацій, соціальних груп, мереж і 
відносин. 
 

http://www.economics
-sociology.eu/ 

Economics E-
Journal 
 

На сайті представлений новаторський електронний 
журнал з відкритим вихідним кодом для публікацій, 
перегляду досліджень, створений для співпраці між 
авторами, редакторами і читачами. 
 

http://www.economics
-ejournal.org/ 

eUABIR 
 

Electronic Institutional Repository of the Ukrainian 
Academy of Banking of the National Bank of Ukraine 
(Інституційний репозиторій Української академії 
банківської справи Національного банку України) 
накопичує, зберігає та надає вільний, 
довгостроковий доступ до електронних версій 
наукових публікацій, науково-методичних і 
навчальних матеріалів, створених науковими 
працівниками, аспірантами та студентами УАБС 
НБУ. 
 

http://dspace.uabs.edu.
ua/jspui/ 

European Journal 
of Business and 
Economics 

Сайт аналітичного науково-технічного журналу з 
економіки та комунікаційних технологій бізнес-
інформації. 
 

http://ojs.journals.cz/i
ndex.php/EJBE 

European Journal 
of Government 
and Economics 
 

Сайт міжнародного академічного журналу для 
рецензованих наукових досліджень у галузях 
управління та економіки. EJGE особливо 
зацікавлений в поточних питаннях, що стосуються 
взаємозв'язку між владою та економікою, впливу 
уряду на економіку (економічну політику) тощо. 
 

http://www.ejge.org/ 

Global 
Commodities: 
Trade, 
Exploration and 
Cultural 
Exchange 

Ресурс об'єднує рукописи, друковані та візуальні 
першоджерела для вивчення проблеми сировини у 
світовій історії. Містить інформацію про товари, які 
перевозились, обмінювались та споживалися у 
всьому світі протягом сотень років. Документи 
представлені у вигляді бізнес-рахунків, 

http://www.globalcom
modities.amdigital.co.
uk/ 
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 кореспонденції, урядових звітів, рідкісних брошур, 
історичних карт, рекламних сувенірів, плакатів і 
упаковки, фотографій тощо. 
 

iRKNEU 
 

Інституційний репозитарій Державного вищого 
навчального закладу "Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана" 
накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує 
доступ до наукових робіт професорсько-
викладацького складу, співробітників і студентів 
університету. 
 

http://ir.kneu.edu.ua:8
080/ 

Journal of 
European 
Economy 
 

На сайті надається доступ до архіву номерів (з 2002 
р.) електронної версії щоквартального наукового 
видання "Журнал європейської економіки", який 
видається українською, англійською та російською 
мовами. 
 

http://jee.te.ua/ 

OECD iLibrary 
 

Онлайн бібліотека Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР). Бібліотека 
містить тексти книг організації, статті, робочі 
документи та статистичні дані. Доступна за 
підпискою у більш ніж 2 000 організацій світу. 
 

http://www.oecd-
ilibrary.org/ 

RePEc 
 

Research Papers in Economics - Інтернет-проект, 
присвячений систематизації дослідницьких праць у 
галузі економіки. Надає доступ до посилань на повні 
тексти робочих документів, журнальних статей, 
компонентів програмного забезпечення. 
 

http://repec.org/ 

Theoretical 
Economics 

Журнал відкритого доступу публікує провідні 
дослідження з економічної теорії. 
 

http://econtheory.org/ 

Актуальні 
проблеми 
економіки 

На сайті представлений науковий журнал 
"Актуальні проблеми економіки". Індексується у 
міжнародних наукометричних базах даних. 
 

http://eco-
science.net/index.php 

Актуальні 
проблеми 
економіки і 
управління 
 

На сайті представлено збірник наукових праць 
молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і 
управління" Національного технічного університету 
України „Київський політехнічний інститут”. У 
збірнику публікуються результати наукових 
досліджень студентів та аспіратів, що навчаються на 
факультеті. Значна частина статей, що публікуються 
у збірнику наукових праць, – результати наукових 
досліджень магістрів та бакалаврів факультету. 
 

http://probl-
economy.kpi.ua/ 

Бібліотека 
економіста 
 

На сайті представлено бібліотеку з економіки, 
менеджменту, банківської справи, фінансів 
підприємства тощо. 
 

http://library.if.ua/ 

Бухгалтерия 
 

База аналітичних матеріалів та нормативних 
документів, які були опубликовані в газеті 
"БУХГАЛТЕРИЯ". 
 

http://www.buhgalteri
a.com.ua/ 
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Видавництво 
"Кондор" 
(Бібліотека 
ТНЕУ) 
 

На сайті бібліотеки Тернопільського національного 
економічного університету надається доступ до 
повнотекстових документів з економіки та суміжних 
дисциплін від видавництва "Кондор". 
 

http://library.tneu.edu.
ua/index.php/resursy-
biblioteky/bazy-
danykh?id=245 

Вісник 
Дніпропетров-
ського 
університету. 
Серія 
"Економіка" 
 

На сайті надається повнотекстовий доступ до 
електронної версії наукового видання у форматі .pdf 
- "Вісник ДНУ. Серія: Економіка". У журналі 
висвітлюються досягнення в галузі економіки та 
публікуються розробки провідних спеціалістів і 
вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і 
звань, спрямовані на підвищення ефективності 
національної економіки, вдосконалення 
економічних відносин в умовах трансформації і 
кризи. 
 

http://vestnikdnu.com.
ua/ 

Вісник. Право 
знати все про 
податки і збори 
 

Сайт офіційного видання Державної фіскальної 
служби України. На сайті розміщено розділи: 
"Електронний архів номерів", "Документи", 
"Популярне". 
 

http://www.visnuk.co
m.ua/ 

Все про 
бухгалтерський 
облік 
 

Сайт всеукраїнської професійної газети публікує 
матеріали у рубриках: "Вебінари", "Додатки до 
номерів", "Відеоуроки 1С", "Нормативна база", 
"Зразки та шаблони документів" тощо. Надається 
доступ до архіву змісту номерів газети з 2002 р. 
 

http://www.vobu.com.
ua/ 

Глобальні та 
національні 
проблеми 
економіки  
 

Електронне наукове фахове видання, 
засноване Миколаївським національним 
університетом імені В.О. Сухомлинського в 2014 
році. 
Видання входить до «Переліку електронних 
фахових видань, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук» на 
підставі Наказу МОН України від 29 грудня 2014 
року № 1528 (Додаток № 11). 
Метою електронного наукового журналу «Глобальні 
та національні проблеми економіки» є 
оприлюднення результатів наукових досліджень в 
різних галузях економічної науки за допомогою 
відкритого доступу до публікацій дослідників. 
 

http://global-
national.in.ua/pro-
zhurnal 

Економіка АПК 
 

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

http://eapk.org.ua/ 

Економіка 
промисловості 

На сайті представлений науково-практичний журнал 
«Економіка промисловості» засновано у 1998 році 

http://www.econindus
try.org/index.php?lang
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 Інститутом економіки промисловості НАН України. 
Представлені в журналі матеріали направлені на 
інформування наукової спільноти, фахівців, 
представників місцевих та державних органів влади, 
всіх зацікавлених науковими дослідженнями осіб 
про напрямки розвитку сучасної економічної науки. 
 

=uk 

Економіка 
розвитку. 
Харківський 
національний 
економічний 
університет. 
 

Економіка розвитку - міжнародний рецензований 
науковий журнал з відкритим доступом, 
призначений для публікації оригінальних, 
інноваційних, новітніх та високоякісних наукових 
статей з широким спектром охоплення проблем, 
пов'язаних з забезпеченням випереджаючого 
зростання світової та національної економіки. 
 

http://www.ed.ksue.ed
u.ua/ER/UER/index.ht
ml 

Економіка та 
суспільство 

У журналі висвітлюються актуальні питання 
економічної теорії та історії економічної думки; 
світового господарства та міжнародних економічних 
відносин; економіки та управління підприємствами; 
інноваційної та інвестиційної діяльності; 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів 
та податкової політики; математичних методів та 
інформаційних технологій в економіці; сучасного 
менеджменту та інших галузей економічної науки. 
Журнал інформує також про події наукового життя 
та економічну освіту в Україні; подає рецензії 
наукових праць та підручників з економічної 
тематики. 
До складу редколегії журналу входять провідні 
українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює 
з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами 
державної влади та місцевого самоврядування. Така 
співпраця передбачає розміщення інформаційних 
матеріалів, публікування наукових статей, 
проведення на базі видання круглих столів. 
 

http://www.economya
ndsociety.in.ua/ 

Економічний 
вісник НТУУ 
"КПІ" 
 

Сайт Економічного вісника Національного 
технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут", призначеного для 
публікації наукових праць українських та 
зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу. 
 

http://economy.kpi.ua/ 

Електронний 
архів Одеського 
національного 
економічного 
університету 
(eONEU) 
 

Електронний архів Одеського національного 
економічного університету - eONE, який 
призначений для накопичення, зберігання та 
надання безкоштовного повнотекстового доступу до 
електронних публікацій наукових праць 
професорсько-викладацького складу, аспірантів, 
співробітників університету. 
 

http://dspace.oneu.edu
.ua/jspui/ 

Електронний 
архів 
Полтавського 
університету 
економіки і 
торгівлі 

Електронний архів, що накопичує, зберігає, 
розповсюджує та забезпечує доступ до наукових 
досліджень професорсько-викладацького складу, 
співробітників та студентів Полтавського 
університету економіки і торгівлі. 
 

http://dspace.puet.edu.
ua/ 
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Електронний 
архів ЧНТУ 
(IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів 
Чернігівського національного технологічного 
університету, що слугує для накопичення, 
систематизації, зберігання інтелектуальних 
продуктів, створених університетськими 
спільнотами, та забезпечує довготривалий, 
постійний і надійний безкоштовний відкритий 
доступ до них засобами Інтернет-сервісів, 
поширення цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних директоріях 
відкритого доступу RОАR (Registry of Open access 
Repositories), ROARMAR та OpenDOAR, в 
потужних пошукових системах BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію нараховує 
більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.u
a/resursi_biblioteki/el
ektronnij_arhiv_chntu
/ 

Журнал 
"Ефективна 
економіка" 

Електронне наукове фахове видання "Ефективна 
економіка".  
 

http://www.economy.
nayka.com.ua/ 

Збірник 
наукових праць 
"Управління 
розвитком" 
 

На сайті представлений збірник наукових праць 
Харківського національного економічного 
університету. Управління розвитком - міжнародний 
рецензований науковий збірник з відкритим 
доступом, призначений для публікації оригінальних, 
інноваційних, новітніх та високоякісних наукових 
статей з широким спектром охоплення проблем, 
пов'язаних з забезпеченням випереджаючого 
зростання світової та національної економіки. 
 

http://www.hneu.edu.
ua/Archive_Developm
ent_Management 

Інвестиції: 
практика та 
досвід 
 

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено 
до переліку наукових фахових видань України з 
питань економіки  

http://www.investplan
.com.ua/ 

Інноваційна 
економіка 
 

На сайті представлений фаховий науково-
виробничий журнал "Інноваційна економіка", який 
вирішує проблематику інноваційно-інвестиційного 
розвитку, конкурентоспроможність підприємств, 
організацій, регіонів національної економіки, 
найновіші досягнення науки і передової практики. 
 

http://ie.at.ua/ 

Механізм 
регулювання 
економіки 
 

На сайті представлений міжнародний науковий 
журнал "Механізм регулювання економіки", який є 
одним з провiдних спецiалiзованих видань України. 
Журнал висвiтлює актуальнi питання за такими 
основними напрямами: загальноекономiчнi 
проблеми функцiонування господарських систем; 
проблеми дiяльностi пiдприємства в перехiднiй i 
ринковiй економiцi; екологiчнi проблеми розвитку i 
економiка природокористування тощо. 
 

http://mer.fem.sumdu.
edu.ua/index.php?cmd
=&lang=ua& 

Облік і фінанси 
 

Офіційний сайт журналу "Облік і фінанси" - 
фаховий науково-виробничий журнал з відкритим 
доступом до повних текстів. Видання індексується в 
міжнародних каталогах та наукометричних базах. 

http://www.afj.org.ua/ 
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Мета - наукове забезпечення розвитку теорії і 
практики обліку, фінансів та інших економічних 
спеціалізацій. 
 

Проблеми 
економіки 
 

Журнал «Проблеми економіки» – міжнародний 
науковий рецензований журнал із відкритим 
доступом. У журналі публікуються оригінальні та 
високоякісні наукові статті з проблем сучасної 
економіки. Статті журналу знаходяться у вільному 
доступі з 2009р. по 2017р вкючно. Користувачам 
дозволено читати, завантажувати, копіювати, 
поширювати, друкувати, шукати або посилатися на 
повний текст статті в цьому журналі. 
 

http://www.problecon.
com/main/ 

Проблеми 
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
 

На сайті представлено науковий журнал, завданням 
якого є публікація наукових статей, пошуки шляхів 
стимулювання інноваційного процесу в економіці, 
активізації інноваційних наукових досліджень, 
особливо серед молодих вчених. 
 

http://nonproblem.co
m/ 

Проблеми 
системного 
підходу в 
економіці 
 

Тематика журналу, наукові статті в якому 
публікуються українською, російською та 
англійською мовами, охоплює фундаментальні та 
прикладні проблеми системного підходу в економіці 
та логістиці. 
 

http://jrnl.nau.edu.ua/i
ndex.php/PSAE 

Репозитарій 
(електронний 
архив) irHNEU 
 

Електронний архів Харківського національного 
економічного університету(HNEU) накопичує, 
зберігає та забезпечує постійний доступ до наукових 
досліджень професорсько-викладацького складу, 
співробітників та студентів Університету. 
 

http://www.repository.
hneu.edu.ua/ 

Ресурси 
бібліотеки 
(Бібліотека 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету) 

У рубриці "Ресурси бібліотеки" надано 
повнотекстовий доступ до праць викладачів ТНЕУ, 
науково-методичних матеріалів, наукових видань 
ТНЕУ, бібліографічних покажчиків. 
 

http://library.tneu.edu.
ua/index.php/resursy-
biblioteky/pratsi-
vykladachiv-tneu 

Стратегія 
розвитку 
України. 
Економіка, 
соціологія, 
право. 
 

У науковому журналі досліджуються актуальні 
проблеми соціально-економічної політики, розвитку 
відкритих економік, міжнародних економічних 
відносин, можливості використання зарубіжного 
досвіду при проведенні економічного регулювання в 
Україні. Аналізуються галузеві, регіональні та 
комерційні аспекти зовнішньоекономічної 
діяльності, особливості участі України в 
інтеграційних процесах. 
 

http://jrnl.nau.edu.ua/i
ndex.php/SR 

Сучасні 
проблеми 
економіки і 
підприємництво 
 

У збірнику опубліковані результати наукових 
досліджень з актуальних проблем сучасної 
економіки, аналізу перспектив розвитку 
підприємництва та запропоновані методики та 
шляхи розв’язання практичних питань. Для 
викладачів вищих навчальних закладів, наукових 
працівників, аспірантів, студентів технічних та 

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

Теоретическая 
экономика 
 

На сайті електронного наукового журналу 
"Теоретическая экономика" публікуються статі з 
теоретичної економіки, політекономії, 
інституціональної економіки та інших напрямків 
даної науки. Надається доступ до архіву 
електронних версій номерів журналу з 2011 р. 
 

http://theoreticalecono
my.info/ 

Український 
журнал 
"Економіст" 
 

Український журнал "Економіст" входить у 
міжнародну наукометричну базу RePec. Журнал 
публікує різнопланові статті з економічних питань, 
авторами яких є провідні вітчизняні вчені, 
аналітики, громадські діячі. На сайті у вільному 
доступі розміщений архів з 2011р по 2016р. 
включно. 
 

http://ua-
ekonomist.com/ 

Електроніка 

Findchips 
 

Інформаційний портал з електроніки. Новини, 
прес-релізи, каталоги, форум, пошуковісервіси з 
електроннихкомпонентів і побутовоїтехніки. 
Схеми, інструкції, документи. Архів номерів 
журналів "РадиоЛоцман", "Радиоежегодник" з 
2013 року. Надається можливість для завантаження 
номерів (безкоштовно). 
 

http://www.rlocman.r
u/ 

Information and 
Telecommunicatio
n Sciences 
 

Міжнародний журнал "Information and 
Telecommunication Sciences" (Телекомунікаційні 
науки) представляє статті, що відображають нові 
наукові результати в галузі інформаційних і 
телекомунікаційних технологій. 
 

http://kpi.ua/web_tele
sc 

Open Electronic 
Archive of 
Kharkov National 
University of 
Radioelectronics 

Електронний  архів Харківського національного 
університету радіоелектроніки містить публікації 
наукових праць викладачів та співробітників 
університету. Серед них статті з наукових 
журналів, навчально-методичні розробки, наукові 
публікації студентів, які розміщуються за умови 
наявності рецензії наукового керівника. 
 

http://open-
archive.kture.kharkov.
ua/ 

Radioelectronics 
and 
Communications 
Systems 

Radioelectronics and Communications Systems є 
щомісячно рецензованим міжнародним науковим 
журналом з електротехніки, електронної техніки та 
електроніки. Це англомовна версія журналу 
«Известия ВУЗов Радиоэлектроника» 
 

http://radioelektronika
.org/issue/archive 

Technology 
(Electronic 
Journals Library) 
 

Наукові статті на технологічну тематику 
електронної бібліотеки журналів при бібліотеці 
університету Регенсбурга. Статті представленні у 
вільному доступі чи доступні тільки для установ-
учасників. Загальна кількість на 2014 р. - 1295 
записів. 
 

http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/fl.
phtml?bibid=AAAAA
&colors=7&lang=en&
notation=ZG 
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Библиотека. 
Радиотехника 
 

Електронна бібліотека книг з радіотехніки: 
радіофізика, теорія електричних ланцюгів, 
конструювання апаратури, обробка сигналів, 
імпульсні і цифрові пристрої, радіолокаційні та 
радіонавігаційні системи, радіоавтоматика. 
 

http://www.plib.ru/lib
rary/subcategory/165.
html 

Вісник НТУУ 
"КПІ". Серія 
Радіотехніка, 
Радіоапаратобуду
вання 
 

Збірник наукових праць публікує результати 
наукових досліджень з проблем створення 
теоретичних засад сучасної радіотехніки та 
радіоапаратобудування; практичної реалізації 
досягнень науки та технології; інтелектуалізації 
процесів проектування та виробництва. 
Розраховано на науковців, інженерно-
технічнихпрацівників, підприємців 
радіопромисловості, викладачів, аспірантів, 
студентів спеціальностей радіоелектронного 
профілю. 
 

http://radap.kpi.ua/rad
iotechnique 

Вісник НТУ 
України "КПІ". 
Приладобудуванн
я 
 

Збірник наукових праць містить публікації про 
нові розробки в царині точного приладобудування, 
метрології, оптико-електронних систем, 
автоматизації та інтелектуалізації контрольно-
вимірювальних пристроїв, технологій 
виготовлення деталей прецизійних приладів. 
Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань 
ВАК України, у міжнародних наукометричних 
базах GoogleScholar, РІНЦ eLIBRARY.ru, BASE, 
WorldCat, OpenAIRE, надходить до низки 
міжнародних реферативних баз. 
 

http://visnykpb.kpi.ua
/ 

Електронний 
архів ЧНТУ 
(IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів 
Чернігівського національного технологічного 
університету, що слугує для накопичення, 
систематизації, зберігання інтелектуальних 
продуктів, створених університетськими 
спільнотами, та забезпечує довготривалий, 
постійний і надійний безкоштовний відкритий 
доступ до них засобами Інтернет-сервісів, 
поширення цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних директоріях 
відкритого доступу RОАR (Registry of Open access 
Repositories), ROARMAR та OpenDOAR, в 
потужних пошукових системах BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію нараховує 
більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.u
a/resursi_biblioteki/el
ektronnij_arhiv_chntu
/ 

Електротехніка й 
електромеханіка 
 

На сайті представлено науково-практичний 
журнал НТУ "ХПІ". На сторінках представлені 
статті у форматі PDF за наступними галузями: 
висвітлення нових досягнень у галузі 
електротехніки та електромеханіки, в сфері 
розробки та удосконалення електричних машин та 
апаратів, силової електроніки, питань теоретичної 

http://eie.khpi.edu.ua/ 

http://rateli.ru/books/
http://rateli.ru/books/
http://rateli.ru/books/
http://radap.kpi.ua/radiotechnique
http://radap.kpi.ua/radiotechnique
http://radap.kpi.ua/radiotechnique
http://radap.kpi.ua/radiotechnique
http://radap.kpi.ua/radiotechnique
http://radap.kpi.ua/radiotechnique
http://visnykpb.kpi.ua/
http://visnykpb.kpi.ua/
http://visnykpb.kpi.ua/
http://visnykpb.kpi.ua/
http://visnykpb.kpi.ua/
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/elektronnij_arhiv_chntu/
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/elektronnij_arhiv_chntu/
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/elektronnij_arhiv_chntu/
http://eie.khpi.edu.ua/
http://eie.khpi.edu.ua/
http://eie.khpi.edu.ua/


електротехніки та електрофізики, техніці силових 
електричних та магнітних полів, кабельної техніки, 
електричного транспорту, електричних станцій, 
мереж і системи, безпеки електрообладнання. 
 

Известия высших 
учебных 
заведений. 
Радиоэлектроника 

На сайті представлено міжнародний науково-
технічний журнал "Известия высших учебных 
заведений. Радиоэлектроника". 
 

http://radio.kpi.ua/ 

Журнал нано- и 
электронной 
физики 
 

Журнал нано- та електронної фізики Сумського 
державного університету України, публікує 
неопубліковані раніше і не представлені до 
публікаціїв будь-яких інших виданнях, статті, що 
містять оригінальні результати експериментальних 
або теоретичних досліджень в галузі фізики, 
фізичної електроніки, а також досліджень, 
спрямованих на розвиток математичних методів 
опису процесів і явищ в зазначених областях. 
 

http://jnep.sumdu.edu.
ua/ 

Квантовая 
электроника  

Провідний щомісячний російський науковий 
журнал в галузі лазерів та їх застосування. 

http://www.quantum-
electron.ru/pa.phtml?p
age=geninfo 

Наукові вісті 
НТУУ "КПІ" 
 

Журнал публікує виключно нові результати 
фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень за такими напрямами: електроніка, 
радіотехніка та телекомунікації; енергетика та 
енергогенеруючі технології; інформаційні 
технології, системний аналіз та керування; 
матеріалознавство та машинобудування тощо. 

http://bulletin.kpi.ua/ 

Проблемы 
телекоммуникаци
й 
 
 

У журналі «Проблемы телекоммуникаций», 
заснованого в межах Харківського національного 
університету радіоелектроніки, публікуються 
статті за напрямками наукових спеціальностей: 
телекомунікаційні системи та мережі, 
радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. 
У вільному доступі знаходиться архів журналу з 
2010-2016р. На сайті розміщенна актуальна 
інформація, щодо проведення наукових 
конференцій в галузі телекомунікацій. 
 

http://ptru.journal.kh.
ua/ 

Электроника и 
связь 
 

У журналі публікуються результати досліджень з 
електроніки, фізики твердого тіла, проектування 
електронних приладів та пристроїв, технологія 
виготовлення електронних приладів та пристроїв, 
проблеми зв'язку. 
 

http://elc.kpi.ua/ 

Эрик Тополь 
(EricTopol) 
 

В стрічці цього наукового співробітника можна 
знайти все про сучасну медицину та медичні 
смарт-технології: новітні датчики, прилади, 
системи контролю. 
 

https://twitter.com/Eri
cTopol 
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Енергетика. Електротехніка 

Electrical 
Engineering, 
Measurement and 
Control 
Technology (EZB) 
 

На сайті представлена електронна бібліотека 
журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. 
Містить публікації з питань електротехніки, 
вимірювання та управління технологіями. Статті 
представлені у вільному доступі чи доступні тільки 
для визначених установ-учасників. Загальна 
кількість записів на 2014 р. -1124. 
 

http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/fl.
phtml?bibid=AAAAA
&colors=7&lang=en&
notation=ZN 

Energy and Energy 
Conservation 
(Science.gov) 

Англомовні безкоштовні бази даних з питань 
енергетики та  енергозбереження  з  серверу 
наукової інформації США (Science. gov ). 
 

https://www.science.g
ov/scigov/desktop/en/r
esults.html 

Energy Efficiency 
and Environment 
Archive of Science 
Articles (Berkeley 
Lab) 

Архів наукових статей з 1996 р. Лабораторії Берклі 
з енергоефективності у вільному доступі. 

http://www2.lbl.gov/S
cience-
Articles/Energy-
Efficiency.html 

Energy, 
environment 
protection, Nuclear 
Power Engineering 
(EZB) 
 

Публікації з питань енергетики, охорони довкілля, 
ядерної енергетики електронної бібліотеки 
журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. 
Статті представленні у вільному доступі чи 
доступні тільки для визначених установ-учасників. 
Загальна кількість записів на 2014р. - 1639. 
 

http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/fl.
phtml?bibid=AAAAA
&colors=7&lang=en&
notation=ZP 

SciTechConnect 
 

База даних науково-технічної інформації 
Департаменту енергетики США (DOE) забезпечує 
вільний доступ до більш ніж 260 тисяч 
повнотекстових документів і бібліографічних 
посилань (матеріали конференцій, журнальні 
статті, книги, дисертації, патенти. Дослідження в 
галузі фізики, хімії, біології, екології, 
енергозберігаючих технологій, інженерних, 
комп'ютерних та інформаційних наук, 
поновлювання джерел енергії та інших тем, що 
представляють інтерес у зв'язку з місією DOE). 
Хронологічне охоплення з 1991 року до 
сьогодення. 
 

http://www.osti.gov/sc
itech/ 

Атомна енергетика
 в Україні 
 

Сайт створено за підтримки Національного 
екологічного центру України. На сайті 
представлені рубрики: "Відходи", "Економіка", 
"Зміна клімату", "Нові реактори" тощо. Надається 
доступ до буклетів, текстів доповідей, офіційних 
документів, прес-релізів, статей. Здійснюється 
розсилка новин на email. 
 

http://atom.org.ua/ 

БиблиотекаWWE
R 
 

Електронна бібліотека з атомної енергетики 
WWER входить до бази знань з атомної науки і 
техніки некомерційного підприємства "Російська 
асоціація ядерної науки та освіти" (РАЯНО), 
містить документи з теорії та історії атомної 
енергетики. Всі книги поширюються безкоштовно і 
призначені виключно для приватного 

http://lib.wwer.ru/ 
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некомерційного використання в просвітницьких 
цілях. 

Библиотека 
энергетика 
 

У бібліотеці енергетика зібрано фахову літературу 
(книги, конспекти лекцій, методичні вказівки, 
лабораторні роботи та ін.) за категоріями: безпека 
життєдіяльності, насосне та допоміжне обладнання 
АЕС, нестаціонарні процеси в ядерних реакторах, 
парогенератори атомних електростанцій, теорія та 
системи автоматизованого керування, теорія 
ядерних реакторів, фізика ядерних реакторів та ін. 
 

http://npp.kiev.ua/bibl
ioteka.html 

Восточно-
Европейский 
журнал 
передовых 
технологий 
 

На сайті представлений «Східно-Європейський 
журнал передових технологій». Напрямками 
наукових досліджень є інформаційні технології і 
системи   управління,   інженерія,   енергетика     
та  
енергозбереження, результати яких можуть бути 
використані безпосередньо в сучасному 
промисловому виробництві: космічному та 
авіабудуванні, приладобудуванні, 
машинобудуванні,  хімічній промисловості та 
металургії. 
 

http://journals.uran.ua/
eejet/issue/archive 

Електронний 
архів ЧНТУ 
(IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів 
Чернігівського національного технологічного 
університету, що слугує для накопичення, 
систематизації, зберігання інтелектуальних 
продуктів, створених університетськими 
спільнотами, та забезпечує довготривалий, 
постійний і надійний безкоштовний відкритий 
доступ до них засобами Інтернет-сервісів, 
поширення цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних директоріях 
відкритого доступу RОАR (Registry of Open access 
Repositories), ROARMAR та OpenDOAR, в 
потужних пошукових системах BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію нараховує 
більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.u
a/resursi_biblioteki/el
ektronnij_arhiv_chntu
/ 

Енергетика: 
технології, 
екологія, 
економіка 
 

Сайт наукового журналу "Енергетика: технології, 
екологія, економіка", який охоплює питання 
енергетики та енергозбереження, економіки та 
екології. Надається доступ до архіву номерів 
журналу в електронному форматі з 2004 р. 
включно. 
 

http://energy.iee.kpi.u
a/ 

Інтегровані 
технології 
та енергозбережен
ня 
 

На сайті представлений науково-практичний 
журнал «Інтегровані технології 
та енергозбереження». В публікаціях журналу 
виконується аналіз розвитку енергетики та 
сучасних методів енергозбереження. 
Розглядаються питання та проблеми сучасної 
енергетики, енерготехнології енергоємних галузей 

http://web.kpi.kharkov
.ua/ite/uk/golovna/ 
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промисловості; нетрадиційної енергетики, 
ресурсозбереження; питання моделювання 
процесів промислового обладнання, процеси та 
обладнання різноманітних галузей промисловості 
(хімічної, харчової, комунальної енергетики, 
медичного обладнання тощо); питання 
автоматизованих систем управління та обробки 
інформації тощо. 
 

Тепловые 
электрические 
станции 
 

Електронна бібліотека для інженерів-теплотехніків 
і теплоенергетиків, науковців і студентів вузів 
відповідних спеціальностей. В електронній 
бібліотеці зібрані електронні книги, лекції, курсові 
та дипломні проекти з теплотехніки, 
термодинаміки, парових і газових турбін тощо; а 
також представлені журнали, каталоги 
енергетичного обладнання, креслення котлів, 
турбін, реакторів, теплові схеми ТЕС і АЕС, 
нормативні документи, програми. 
 

http://03-ts.ru/ 

Технічна 
електродинаміка 
 

Журнал «Технічна електродинаміка» є науковим 
фаховим виданнямУкраїни у сфері технічних наук. 
Журнал публікує оригінальні результати 
досліджень у таких галузях: теоретична 
електротехніка та електрофізика, перетворення 
параметрів електричної енергії, електромеханічне 
перетворення енергії, електроенергетичні системи 
та електротехнологічні комплекси, інформаційно-
вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти 
наукових конференцій, бібліографічні огляди. 
Надана можливість  перегляду архіву. 
 

http://www.techned.or
g.ua/ 

Энергосбережени
е. Энергетика. 
Энергоаудит. 
 

На сайті представлений загально-державний 
науково-виробничий і інформаційний журнал 
заснований Національним технічним 
університетом «Харківський політехнічний 
інститут». Основні розділи журналу:  
енергозбереження,  енергетика, альтернативні 
джерела енергії, економіка, організація і 
управління, науково-технічний прогрес і 
ефективність виробництва, проблеми та рішення в 
енергетиці. Призначений для вчених, аспірантів, 
керівників підприємств, широкого кола читачів, які 
цікавляться сучасними науковими розробками в 
області економіки, енергоефективності, 
ресурсозбереження та альтернативних джерел 
енергії. 
 

http://eee.khpi.edu.ua/ 

Зварювання 

Welding Journal 
 

Журнал зварювання постійно публікується з 
1922 року - неперевершене посилання на всі 
питання і досягнення в галузі виготовлення і 
будівництва металів. 

https://www.aws.org/pu
blications/weldingjourn
al 
 

http://03-ts.ru/
http://03-ts.ru/
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Щомісяця журнал Welding повідомляє про 
новини у зварювальній та металообробній 
промисловості. Будьте в курсі останніх 
продуктів, тенденцій, технологій і подій за 
допомогою поглиблених статей, 
повнокольорових зображень, публікацій, а 
також своєчасних порад щодо економії. 
Також представлені статті і доповнення з 
відповідних видів діяльності, такі як 
тестування і перевірка, технічне 
обслуговування та ремонт, проектування, 
навчання, особиста безпека, пайка. 
Журнал зварювання заробив понад 60 
редакційних і дизайнерських нагород, 
включаючи кілька премій CharlieAwards від 
Асоціації журналів Florida (FMA) та нагороди 
Tabbie від Trade Business Publications 
International (TABPI). 
 

Welding Productivity 
 

Освітній журнал для тих, кого цікавить 
зварювання і зварювальне середовище. 
Спираючись на досвід Techgen Media, 
видавця Shop Floor Lasers і Fab Shop 
Magazine Direct, а також Praxair Corp. і знання 
провідних експертів в галузі, журнал Welding 
Productivity Magazine надасть неперевершену 
навчальну редакційну корисну і допоміжну 
інформацію, яка буде інформувати читача 
про те, як поліпшити зварювальний процес. 
 

http://weldingproductivi
ty.com/ 
 

Welding World 
Association 
 

Асоціація Welding World була створена для 
підтримки і просування високих професійних 
стандартів своїх членів. Асоціація Welding 
World, що входить до складу AWD, 
перетворилася в справжній голос зварника. 
Завдяки її впливу на ринок членам асоціації 
Welding World Association рекомендується 
заохочувати безпечні методи роботи і, 
зокрема, безпеку в просуванні зварювальних 
продуктів для додатків клієнтів. 
 

http://www.welding-
world.com/ 
 

Електронний архів 
ЧНТУ (IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх 
матеріалів Чернігівського національного 
технологічного університету, що слугує для 
накопичення, систематизації, зберігання 
інтелектуальних продуктів, створених 
університетськими спільнотами, та 
забезпечує довготривалий, постійний і 
надійний безкоштовний відкритий доступ до 
них засобами Інтернет-сервісів, поширення 
цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних 
директоріях відкритого доступу RОАR 
(Registry of Open access Repositories), 
ROARMAR та OpenDOAR, в потужних 

http://library2.stu.cn.ua/
resursi_biblioteki/elektr
onnij_arhiv_chntu/ 
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пошукових системах BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію 
нараховує більш ніж 8000 документів.  
 

Институт 
электросварки им. 
Е.О. Патона НАН 
Украины  

Сайт Інституту електрозварювання ім Є.О. 
Патона НАН України містить корисну 
інформацію щодо теорії та практики 
зварювальних процесів  

http://paton.kiev.ua/con
ference/1129-
mezhdunarodnaja-
konferencija-svarka-i-
rodstvennyje-
tehnologii-
nastojashheje-i-
budushheje 

Интернет-ресурсы по 
сварочному 
производству 

Корисний сайт, включає розділи, такі як 
обладнання, технологія зварювання, 
металознавство для зварників (зварювання 
сталей), і, найпотрібніше для студента,  це 
віртуальна бібліотека. У цій бібліотеці зібрані 
різні ДСТ, фільми зі зварювання, книги в 
електронному вигляді для студентів.  
 

https://www.sciencefor
um.ru/2014/440/169 

Комп’ютерні науки 

Cloudof Science 
 
 

Видання Московського технологічного інституту. 
Журнал містить результати прикладних і 
фундаментальних наукових досліджень в галузі 
інформаційних технологій, моделювання систем, 
прикладних інформаційних систем         в  різних 
сферах діяльності, наукові огляди за вказаною 
тематикою, а також обговорення питань 
використання пакетів прикладних програм в 
інженерній і науковій практиці. Доступний 
відкритий повнотекстовий PDF архів публікацій з 
2013 р. Надається можливість для завантаження. 
 

https://cloudofscience.
ru/ 

Computer Science 
(Cite SeerХ) 

Найбільш цитовані статті з ком'ютерних наук 
електронної бібліотеки Університету штату 
Пенсільванія, що формується з документів в базі 
данних Cite Seerх і постійно оновлюється. 

http://citeseerx.ist.psu.
edu/stats/articles;jsessi
onid=2F19EBD5B5D
63C77A44332B3FC4
8E461 

Computer Science 
(HighWire) 

Наукові статті з комп'ютерних наук (комп'ютерна 
архітектура, застосування комп'ютерів, 
комп'ютерні методи, комп'ютерне моделювання, 
програмування С, комп'ютерна безпека, 
обчислювальні системи та криптографія), які 
доступні як в безкоштовному і в платному 
перегляді. 
 

http://highwire.stanfor
d.edu/cgi/topics?categ
ory=3106527&journal
=mywire 

Computer Sciences 
(PNAS) 

Наукові статті у вільному доступі з комп'ютерних 
наук надані порталом Національної академії наук 
Сполучених Штатів Америки. 
 

http://www.pnas.org/c
ontent/by/section/Com
puter%20Sciences 

Сomputer Science 
(EZB - Electronic 

Публікації з комп'ютених наук електронної 
бібліотеки журналів при бібліотеці університету 

http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/fl.
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Journals Library) 
 

Регенсбурга. Статті представленні у вільному 
доступі чи доступні тільки для визначених 
установ-учасників (загальна кількість записів на 
2014 р. - 3184). 
 

phtml?bibid=AAAAA
&colors=7&lang=en&
notation=SQ-SU 

DBLP 
 

Відкрита бібліографічна інформація про 
найважливіші журнали з комп’ютерних наук. 
Індексує понад 2,8 млн. публікацій більш як 1,4 
млн. авторів. Статті та монографії надаються як у 
відкритому вигляді, так і за передплатою. За умов 
дотримання стандартів, усі охочі можуть 
запропонувати документи для включення у 
DBLP. 
 

http://dblp.uni-
trier.de/ 

Grey Guide 
 

Grey Guide пропонує фахівцям з інформаційних 
технологій, фахівцям-практикам і студентам 
загальну основу для передового досвіду та 
ресурсів задля пошуку літератури. У репозиторії 
Grey Guide розміщується ряд веб-колекцій 
GreyNet, які забезпечують можливості пошуку, 
перегляду і відкритого доступу в репозиторії Grey 
Guide. 
 

http://greyguide.isti.cn
r.it/ 

Items where Subject 
is "Computer 
Science" (Site 
"Cogprints") 

Електронний архів документів з комп'ютерних 
наук: штучний інтелект, теорія складності, 
динамічні системи, робототехніка, нейронні 
мережі та ін. 
 

http://cogprints.org/vi
ew/subjects/comp.htm
l 

Open Computer 
Science Journal 
(Bentham Open) 
 

Комп’ютерний журнал відкритого доступу (Open 
Computer Science Journal) публікує рецензовані 
наукові статті, огляди, листи та питання актуальні 
у даній галузі. 
 

http://benthamopen.co
m/compsci/ 

The Collection of 
Computer Science 
Bibliographies 
 

Відкрита колекція бібліографії наукової 
літератури з комп'ютерних наук з різних джерел. 
Містить більше 3 млн посилань (в основному до 
журнальних статей, доповідей та технічних 
звітів), більше 1 млн посилань на онлайн версії 
статей. 
 

http://liinwww.ira.uka
.de/bibliography/ 

Безопасность 
информационных 
технологий 
 

Науковий журнал ВНДІ проблем обчислювальної 
техніки та інформатизації та Національного 
дослідницького ядерного університету «МІФІ». 
Тематика журналу: Теоретичні основи 
інформаційної безпеки; Безпека мобільного 
зв'язку; Криптографічний захист інформації; 
Засоби електронного цифрового підпису; 
Технічний захист інформації; Організаційне 
забезпечення інформаційної безпеки; 
Технологічні аспекти інформаційної безпеки та 
ін.  Доступний повнотекстовий PDF архів з 2008 
р. для завантаження. 
 

http://pvti.ru/articles_
14.htm 

Вісник НТУУ 
"КПІ". Інформатика
управління та 

На сайті журналу висвітлюються результати 
досліджень із створення компонентіво 
бчислювальних й інформаційних систем і 

http://it-visnyk.kpi.ua/ 
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обчислювальна 
техніка 
 

комплексів, пристроїв автоматики та передавання 
даних, систем автоматизації програмування, 
контролю й діагностики, штучного інтелекту. Для 
аспірантів, студентів, фахівців з обчислювальної 
техніки, систем керування, автоматизації 
програмування, штучного інтелекту та інших 
інформаційно-обчислювальних систем. Журнал 
входить до переліку наукових фахових видань 
МОН України. 
 

Електронний архів 
ЧНТУ (IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх 
матеріалів Чернігівського національного 
технологічного університету, що слугує для 
накопичення, систематизації, зберігання 
інтелектуальних продуктів, створених 
університетськими спільнотами, та забезпечує 
довготривалий, постійний і надійний 
безкоштовний відкритий доступ до них засобами 
Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у 
середовищі світового науково-освітнього 
товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних директоріях 
відкритого доступу RОАR (Registry of Open 
access Repositories), ROARMAR та OpenDOAR, в 
потужних пошукових системах BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію 
нараховує більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.u
a/resursi_biblioteki/el
ektronnij_arhiv_chntu
/ 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 
 

Науковий журнал “Інженерія программного 
забезпечення”, заснований у 2009 р. Публікує 
оригінальні та оглядові статті науково-технічного 
характеру. 
 

http://jrnl.nau.edu.ua/i
ndex.php/IPZ 

Проблеми 
iнформатизацiї та 
управлiння 
 

Збiрник присвячено актуальним проблемам 
побудови високопродуктивних обчислювальних 
систем та мереж, рiшення задач оптимiзацiї 
управлiння технiчними системами, моделювання 
процесiв обробки iнформацiї, оперативного 
планування технiчного обслуговування 
авiацiйних систем. Розрахований на наукових 
працiвникiв та фахiвцiв, якi займаються 
питаннями створення, дослiдження та 
використання комп'ютеризованих, органiзацiйно-
технiчних, технiчних iнформацiйних систем. 
 

http://jrnl.nau.edu.ua/i
ndex.php/PIU 

Менеджмент 

European Journal of 
Government and 
Economics 
 

Сайт міжнародного академічного журналу 
для рецензованих наукових досліджень у 
галузях управління та економіки. EJGE 
особливо зацікавлений в поточних питаннях, 
що стосуються взаємозв'язку між владою та 
економікою, впливу уряду на економіку 

http://www.ejge.org/ 
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(економічну політику) тощо. 
 

Актуальні проблеми 
економіки і 
управління 
 

На сайті представлено збірник наукових 
праць молодих вчених "Актуальні проблеми 
економіки і управління" Національного 
технічного університету України „Київський 
політехнічний інститут”. У збірнику 
публікуються результати наукових 
досліджень студентів та аспіратів, що 
навчаються на факультеті. Значна частина 
статей, що публікуються у збірнику наукових 
праць, – результати наукових досліджень 
магістрів та бакалаврів факультету. 
 

http://probl-
economy.kpi.ua/ 

Електронний архів 
ЧНТУ (IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх 
матеріалів Чернігівського національного 
технологічного університету, що слугує для 
накопичення, систематизації, зберігання 
інтелектуальних продуктів, створених 
університетськими спільнотами, та 
забезпечує довготривалий, постійний і 
надійний безкоштовний відкритий доступ до 
них засобами Інтернет-сервісів, поширення 
цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних 
директоріях відкритого доступу RОАR 
(Registry of Open access Repositories), 
ROARMAR та OpenDOAR, в потужних 
пошукових системах BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію 
нараховує більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.ua/
resursi_biblioteki/elektr
onnij_arhiv_chntu/ 

Маркетинг і 
менеджмент інновацій 

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» 
 започаткований кафедрою маркетингу та 
управління інноваційною діяльністю 
 Сумського державного університету 
у лютому 2010 року. 
 Наукове видання розміщується у відкритому 
доступі та висвітлює  актуальні питання з 
маркетингу інновацій та інноваційного 
менеджменту. Розглядаються теоретичні, 
методологічні та практичні аспекти 
інноваційних трансформацій в економіці. 
Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» 
прагне забезпечити найвищі стандарти етики. 
Згідно з цим, усі сторонни видавничого 
процесу – автори, редактори журналу, 
рецензенти – повинні діяти відповідно зі 
встановленими стандартами етичної 
поведінки та виконувати свої обов'язки.  
Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент 
інновацій» містить такі розділи: 
Маркетинг інновацій 
Інноваціїу маркетингу 

http://mmi.fem.sumdu.e
du.ua/ 
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Інноваційний менеджмент 
Проблеми управління інноваційним 
розвитком 
Екологічний маркетинг та менеджмент. 
 

Менеджмент Журнал «Менеджмент» – рецензований 
науковий журнал з відкритим доступом, 
призначений для публікації оригінальних, 
інноваційних, новітніх та високоякісних 
наукових статей. 
Тематична спрямованість: 
менеджмент, економіка, міжнародні 
економічні відносини, проблеми та 
перспективи розвитку підприємництва в 
Україні та світі, публічне управління та 
адміністрування, маркетинг, торгівля та 
біржова діяльність, фінанси, банківська 
справа та страхування, туризм, готельно-
ресторанний бізнес. 
У Журналі: публікуються матеріали, що 
мають принципове наукове, теоретичне та 
практичне езначення та які раніше не 
публікувалися. 
Видання орієнтоване на науковців, 
викладачів, аспірантів, студентів, а також 
науково-практичних працівників і фахівців 
відповідних галузей. 
 

http://menagement.knut
d.edu.ua/ 

РИСК. Ресурсы. 
Информация. 
Снабжение. 
Конкуренция 

Журнал «РИСК: Ресурсы. Информация. 
Снабжение. Конкуренция» - це теоретичне та 
науково-практичне аналітичне видання, що 
публікує науково-практичні статті з 
управління бізнесом у сфері логістики, 
маркетингу, фінансів, інновацій та ризик-
менеджменту. 
Направления основних рубрик журналу: 
• логістичний менеджмент 
• логістика та маркетинг 
• логістика та керування ланцюгами поставок 
• інноваційний розвиток 
• ринкова кон'юнктура 
• макро- та мікроекономіка 
• регіональні та галузеві економіки 
• риск-менеджмент 
• інформаційні технології в економіці 
• фінанси, грошовий обіг, кредит 
• організація методів управління 
•обліково-аналітичне та контрольне 
забезпечення управління організаціями 
• зовнішньоекономічна діяльність. 
 

http://www.risk-
online.ru/archive/ 

Управление 
компанией 
 

Практичний журнал "Управление 
компанией"– це практичні приклади 
вирішення проблемних ситуацій у компаніях, 
аналітичні статті топ-менеджерів та 
представників консультаційних фірм. На 

http://www.zhuk.net/list
.php?c=archive 

http://menagement.knutd.edu.ua/
http://www.risk-online.ru/archive/
http://www.risk-online.ru/archive/
http://www.risk-online.ru/archive/
http://www.risk-online.ru/archive/
http://www.zhuk.net/list.php?c=archive
http://www.zhuk.net/list.php?c=archive


сторінках видання розташовані матеріали з 
найбільш актуальних проблем управління: 
розробка стратегії бізнесу та шляхів її 
реалізації, методів ведення управлінського 
обліку, оптимізації взаємин власників та 
менеджерів, маркетингу, практики 
корпоративного управління та роботи з 
персоналом, побудови відносин із 
партнерами, клієнтами та інвесторами. 
"Управління компанією" - журнал, 
орієнтований на власників та топ-менеджерів, 
що прагнуть здійснювати ефективне 
управління та використовувати найсучасніші 
методи та підходи в бізнесі. 
На сайті номери журналу розміщені із 
затримкою в 9 місяців.  
 

Метрологія 

About Physics Сайт спеціалізується на матеріалах з 
фізичних наук. 
 

http://physics.about.co
m/ 

Applied Physical 
Sciences (PNAS) 

На сайті Національної академії наук 
Сполучених Штатів Америки представлені 
статті з прикладних фізичних наук у вільному 
доступі. 
 

http://www.pnas.org/co
ntent/by/section/Applie
d%20Physical%20Scie
nces 

Applied Physics Letters 
 

Сайт журналу Американського інституту 
фізики, який спеціалізується на коротких 
оперативних звітах про нові важливі 
результати досліджень з прикладної фізики. 
Представлені публікації нових 
експериментальних і теоретичних робіт, що 
описують фізичні явища в усіх галузях науки, 
техніки та сучасних технологій. 
 

http://apl.aip.org/ 

Ciencias e tecnologia 
 

Науковий інтернет-журнал з фізико-
технічних і математичних, а також хімічних і 
біологічних наук у вільномудоступі. Окрім 
статей корисним буде розділ інструментів, де 
розміщено: Науковий онлайн калькулятор; 
Перетворювач префіксів міжнародної 
системи одиниць (SI); Перетворювач одиниць 
температури, за Кельвіном, За Цельсієм, по 
Фаренгейту та Реомюру; калькулятор 
розрахунків в періодичній систем хімічних 
елементів. 
 

https://cienciasetecnolo
gia.com/ 

Papersinphysics 
 

Журнал публікує оригінальні дослідження з 
усіх галузей фізичних наук. У вільному 
доступі знаходиться архів номерів з 2009 по 
2017 рр. 
 

http://www.papersinphy
sics.org/ 

Physics World Наукові статті журналу Інституту фізики http://physicsworld.com
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Великобританії.  Архів доступний з 1997р. 
 

/ 

Вісник НТУ України 
"КПІ". 
Приладобудування 
 

Збірник наукових праць містить публікації 
про нові розробки в царині точного 
приладобудування, метрології, оптико-
електронних систем, автоматизації та 
інтелектуалізації контрольно-вимірювальних 
пристроїв, технологій виготовлення деталей 
прецизійних приладів. Збірник 
зареєстрований у Переліку фахових видань 
ВАК України, у міжнародних 
наукометричних базах GoogleScholar, РІНЦ 
eLIBRARY.ru, BASE, WorldCat, OpenAIRE, 
надходить до низки міжнародних 
реферативних баз. 
 

http://visnykpb.kpi.ua/ 

Електронний архів 
ЧНТУ (IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх 
матеріалів Чернігівського національного 
технологічного університету, що слугує для 
накопичення, систематизації, зберігання 
інтелектуальних продуктів, створених 
університетськими спільнотами, та 
забезпечує довготривалий, постійний і 
надійний безкоштовний відкритий доступ до 
них засобами Інтернет-сервісів, поширення 
цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних 
директоріях відкритого доступу RОАR 
(Registry of Open access Repositories), 
ROARMAR та OpenDOAR, в потужних 
пошукових системах BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію 
нараховує більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.ua/
resursi_biblioteki/elektr
onnij_arhiv_chntu/ 

Контрольно-
измерительная 
приборы и системы 

Сайт містить новини в галузі контрольно-
вимірювальних приладів та систем, матеріали 
з профільних виставок, вимірювальні 
прилади та архів журналу контрольно-
вимірювальні прилади та системи 
 

http://www.kipis.ru/ 

Технологія машинобудування 

American Journal of 
Mechanical 
Engineering 
 

Сайт містить книги, періодичні видання та 
матеріали конференцій з теорії та технології 
машинобудування 

http://www.sciepub.co
m/journal/ajme 
 

ASME Digital 
Collection 
 

ASME, заснована в 1880 році як 
Американське товариство інженерів-
механіків, є найпрестижнішою організацією 
професійної приналежності для більш ніж 
127 000 інженерів-механіків та асоційованих 
членів по всьому світу. ASME також 

http://manufacturingsci
ence.asmedigitalcollecti
on.asme.org/article.asp
x?articleid=1433645 
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проводить одну з найбільших технічних 
видавничих операцій у світі, пропонуючи 
тисячі найменувань, включаючи деякі 
найпрестижніші журнали професії, матеріали 
про конференції та книги ASME Press. 
Цифрова колекція ASME, раніше відома як 
Цифрова бібліотека ASME, являє собою 
сховищем існуючої та архівної літератури 
ASME, що включає: 
ASME's Transaction Journals з 1960 р. По 
теперішній час. 
ASME's Conference Proceeding з 2002 року по 
теперішній час. 
ASME Press колекція електронних книг, 
вибраних з 1993 року до теперішнього часу. 
 

Journal of Mechanical 
Engineering  
 

В журналі "Journal of Mechanical Engineering" 
публікуються теоретичні і практично 
орієнтовані документи, що займаються 
проблемами сучасних технологій (енергетика 
та технологічне машинобудування, 
конструкторський та машинний дизайн, 
технологічний механізм виробництва та 
матеріали тощо). В ньому розглядається така 
діяльність, як проектування, будівництво, 
експлуатація, охорона навколишнього 
середовища та ін. у галузі машинобудування 
та інших галузях. 
 

http://en.sv-jme.eu/ 
 

International Journal of 
Emerging Technologies 
and Innovative 
Research (An 
International Open 
Access Journal & UGC 
and ISSN Approved) 

JETIR (Міжнародний журнал "Новітні 
технології та інноваційні дослідження", 
Міжнародний журнал відкритого доступу) 
досліджує досягнення вгалузях, що 
стосуються прикладних, теоретичних та 
експериментальних технологічних 
досліджень. Метою JETIR є сприяння обміну 
науковою інформацією між дослідниками, 
розробниками, студентами та практиками, що 
працюють у світі. 
 

http://www.jetir.org/ind
ex 

International Journal of 
Machine Tool Design 
and Research 

International Journal of Machine Tool Design 
and Research містить журнали та книги з 
верстатів та обробки металів. 
 

http://www.sciencedire
ct.com/science/journal/
00207357?sdc=1 

International Journal of 
Mechanical 
Engineering & 
Technology 
 

Міжнародна асоціація інженерної та 
управлінської освіти (IAEME) є 
неприбутковою міжнародною асоціацією для 
інженерної та управлінської освіти. IAEME 
була створена групою інженерів та 
управлінців в 2009 році. IAEME ставить за 
мету публікувати різні журнали в галузі 
науки, техніки, технології та управління. 
 

http://www.iaeme.com/
Ijmet/index.asp 
 

Вісник НТУУ "КПІ". 
Серія 
"Машинобудування" 

Сайт видання "Вісник НТУУ "КПІ" - серія 
"Машинобудування". Видається з 1964 р. 
Періодичність – 3 номери на рік. Журнал 

http://visnyk-
mmi.kpi.ua/ 
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 ознайомлює з новітніми досягненнями в 
галузі машинобудування, результатами 
наукових досягнень і поліпшеними методами 
розрахунку і проектування елементів 
машинобудівних конструкцій. На порталі 
надається вільний доступ до архіву номерів 
журналу з 2006 р. 

Електронний архів 
ЧНТУ (IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх 
матеріалів Чернігівського національного 
технологічного університету, що слугує для 
накопичення, систематизації, зберігання 
інтелектуальних продуктів, створених 
університетськими спільнотами, та 
забезпечує довготривалий, постійний і 
надійний безкоштовний відкритий доступ до 
них засобами Інтернет-сервісів, поширення 
цих матеріалів у середовищі світового 
науково-освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних 
директоріях відкритого доступу RОАR 
(Registry of Open access Repositories), 
ROARMAR та OpenDOAR, в потужних 
пошукових системах BASE (Bielefeld 
Academic Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію 
нараховує більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.ua/
resursi_biblioteki/elektr
onnij_arhiv_chntu/ 

Издательство 
Инновационное 
машиностроение 

На сайті представлені статті та публікації 
журналів з машинобудування. 
 

http://www.mashin.ru/e
shop/journals/ 
 

Машинобудування 
(Українська інже-
нерно-педагогічна 
академія (УІПА), 
Харків) 

У збірнику подано результати наукових 
досліджень в галузі машинобудування. 
Розглянуто важливі проблеми міцності, 
стійкості, роботоздатності, динаміки 
вантажопідйомних, транспортуючих машин 
та верстатів, а також питання технології 
машинобудування. 

http://library.uipa.edu.u
a/resources/elektronna-
biblioteka/digital/zbirny
ky-
uipa/content/mashynob
uduvannia-zbirnyk-
naukovykh-prats.html 
 

Машиностроение 
Украины  
 

Сайт містить архів журналу 
«Машиностроение Украины» та новини 
машинобудування. 
 

http://ukrmach.dp.ua/ 
 

Обработка металлов Цілі видання – публічне представництво 
науково-технічної громадськості нових 
наукових результатів фундаментальних, 
проблемно-орієнтованих, пошукових 
наукових досліджень; аналітичних статей та 
оглядів з актуальних наукових проблем 
машинобудування та машинознавства, а 
також сучасної металургії та 
матеріалознавства, у тому числі за 
результатами роботи конференцій та 
конгресів з позначених наукових напрямків. 
Задачі журналу полягають в публікації нових 
результатів наукових досліджень, виконаних 
учнями, аспірантами, докторантами з вузів, 

https://journals.nstu.ru/
obrabotka_metallov/cat
alogue/contents?id=156
1 
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Російської академії наук, інших наукових 
організацій Росії, країн СНГ та зарубіжних 
університетів. У друкованій та електронній 
версії журналу велика увага приділяється 
підготовці англомовної частини наукових 
статей та оглядів для представлення 
отриманих авторами результатів світової 
наукової спільноти. 
 

Проблеми тертя та 
зношування 
 

На сайті представлений науково-технічний 
журнал «Проблеми тертя та зношування» в 
якому наводяться результати наукових 
досліджень у галузі тертя та зношування, 
розглядаються актуальні питання теорії тертя 
та зношування, сучасні методи дослідження 
процесів, які розвиваються на поверхневих 
шарах контактуючих тіл під час тертя, а 
також методи підвищення зносостійкості 
матеріалів та відновлення поверхонь деталей. 
Журнал призначено для наукових та 
інженерно-технічних працівників, які 
займаються питаннями тертя та зношування. 
 

http://jrnl.nau.edu.ua/in
dex.php/PTZ 
 

Товарознавство та підприємницька діяльність 

Global Commodities: 
Trade, Exploration and 
Cultural Exchange 
 

Ресурс об'єднує рукописи, друковані та 
візуальні першоджерела для вивчення 
проблеми сировини у світовій історії. Містить 
інформацію про товари, які перевозились, 
обмінювались та споживалися у всьому світі 
протягом сотень років. Документи 
представлені  у вигляді бізнес-рахунків, 
кореспонденції, урядових звітів, рідкісних 
брошур, історичних карт, рекламних сувенірів, 
плакатів і упаковки, фотографій тощо. 
 

http://www.globalcom
modities.amdigital.co.
uk/ 

International Journal of 
Food Science & 
Technology 

International Journal of Food Science 
&Technology(IJFST) – журнал, що видається 
Інститутом харчової науки і техніки. IFST.-
авторитетний та добре зарекомендований 
журнал, що публікує  широкий діапазон тем, 
починаючи від чистого дослідження різних 
наук, пов'язаних з їжею, до практичних 
експериментів, призначених для поліпшення 
технічних процесів. 
Предмети охоплення: від складу сировини до 
прийняття споживачем, від фізичних 
властивостей до практики харчової техніки, а 
також від забезпечення якості та безпеки до 
зберігання, розподілу, маркетингу та 
використання. Хоча основною метою Журналу 
є створення форуму для документів, що 
описують результати оригінальних досліджень, 
також рекомендуються огляди статей. 
 

http://onlinelibrary.wil
ey.com/journal/10.111
1/(ISSN)1365-2621 
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Діловий вісник   «Діловий вісник» - щомісячний інформаційно-
аналітичний журнал Торгово-промислової 
палати України, який висвітлює питання 
ведення бізнесу й підприємництва, особливості 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Журнал «ДВ» - міст, що з'єднує виробників і 
постачальників з покупцями й клієнтами для 
реалізації й розвитку бізнесу, тих, хто шукає 
потенційних інвесторів і партнерів. 
«ДВ» публікує: комерційні пропозиції 
українських і іноземних фірм, інформаційні 
матеріали про стан українського ринку. 
Юристи-експерти роз'яснюють нові закони, що 
регулюють зовнішньоекономічну діяльність. 
Тут можна знайти аналітичні огляди й 
прогнози фахівців, інтерв'ю з керівниками 
провідних вітчизняних і іноземних компаній. 
 

http://www.ucci.org.u
a/synopsis/dv/aboutdv
.ua.html  

Електронний архів 
Полтавського універ-
ситету економіки і 
торгівлі 

Електронний архів, що накопичує, зберігає, 
розповсюджує та забезпечує доступ до 
наукових досліджень професорсько-
викладацького складу, співробітників та 
студентів Полтавського університету 
економіки і торгівлі. 
 

http://dspace.puet.edu.
ua/ 

Електронний архів 
ЧНТУ (IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх 
матеріалів Чернігівського національного 
технологічного університету, що слугує для 
накопичення, систематизації, зберігання 
інтелектуальних продуктів, створених 
університетськими спільнотами, та забезпечує 
довготривалий, постійний і надійний 
безкоштовний відкритий доступ до них 
засобами Інтернет-сервісів, поширення цих 
матеріалів у середовищі світового науково-
освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних 
директоріях відкритого доступу RОАR 
(Registry of Open access Repositories), 
ROARMAR та OpenDOAR, в потужних 
пошукових системах BASE (Bielefeld Academic 
Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію 
нараховує більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.u
a/resursi_biblioteki/el
ektronnij_arhiv_chntu
/ 

Сучасні проблеми 
економіки і 
підприємництво 
 

У збірнику опубліковані результати наукових 
досліджень з актуальних проблем сучасної 
економіки, аналізу перспектив розвитку 
підприємництва та запропоновані методики та 
шляхи розв’язання практичних питань. Для 
викладачів вищих навчальних закладів, 
наукових працівників, аспірантів, студентів 
технічних та гуманітарних спеціальностей. 
 

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

Техника и технология 
пищевых производств 

Сайт містить архів журналу «Техника и 
технология пищевых производств», що 
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http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/aboutdv.ua.html
http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/aboutdv.ua.html
http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/aboutdv.ua.html
http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/aboutdv.ua.html
http://dspace.puet.edu.ua/
http://dspace.puet.edu.ua/
http://dspace.puet.edu.ua/
http://dspace.puet.edu.ua/
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/elektronnij_arhiv_chntu/
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/elektronnij_arhiv_chntu/
http://sb-keip.kpi.ua/
http://sb-keip.kpi.ua/
http://sb-keip.kpi.ua/
http://sb-keip.kpi.ua/
http://fptt-journal.ru/index.php?page=news
http://fptt-journal.ru/index.php?page=news


включений до міжнародної бази даних AGRIS. age=news 
Товаровед 
продовольствен 
ных товаров  

Журнал висвітлює найбільш важливі і 
актуальні події, що відбуваються на ринку 
торгівлі як в Росії, так і в інших країнах, дає 
відповіді на складні і дискусійні питання, 
представляє авторитетні думки і консультації 
експертів на актуальні теми, об'єктивну 
інформацію про основні тенденції розвитку 
ринків різних товарів і послуг, розповідає про 
останні зміни в області товарознавства 
продовольчих товарів. Тематика публікацій: 
методичні вказівки по товарознавському 
аналізу товарних груп і окремих товарів; 
методики порівняльного аналізу товарів різних 
виробників; сучасні підходи до організації 
роботи товарознавців; технічний регламент, 
стандарти і технічні умови на товари; основні 
властивості товарів, їх якісні характеристики; 
визначення споживчих властивостей; 
експертиза; огляди ринків; асортиментна 
політика; договірна і претензійна робота. 
Журнал входить в Перелік видань ВАК. 
Представлені загальні відомості про видання, 
правила представлення статей, інформація про 
передплату. Є архів номерів журнала з 
анотаціями статей. 
 

http://pressa.ru/ru/mag
azines/tovaroved-
prodovolstvennyih-
tovarov/02#/ 

Эксперт-онлайн Онлан-видання з економіки. 
 

http://expert.ru/ 

Фінанси 

Деньги Журнал для тих, хто хоче грамотно і 
ефективно розпоряджатися власними 
фінансами, розумніше їх витрачати та робити 
своє життя комфортнішим та 
благополучнішим. 
 

http://dengi.ua/ 

Економіка і фінанси У виданні публікуються дослідження сучасних 
проблем економічної теорії, концепції 
розвитку економіки підприємства, системи 
фінансів, обліку, аналізу, аудиту, економічної 
безпеки, оподаткування і управління, 
математичних методів та інформаційних 
технологій в економіці; сучасного 
менеджменту та інших галузей економічної 
науки в Україні та світі. 
 

http://ecofin.at.ua/inde
x/ukrajinska_versija/0
-13 

Економіка та держава Журнал “Економіка та держава” – наукове 
фахове видання України з питань економіки. 
 

http://www.economy.i
n.ua/ 

Економіка. Фінанси. 
Менеджмент 
Актуальні питання 
науки і практики 

Заснований у 1997 році під назвою “Вісник 
Вінницького державного 
сільськогосподарського інституту”. У 2010 - 
2014 роках виходив під назвою “Збірник 

http://efm.vsau.org/in
dex.php?jour=8&lang
=1&kind=about 

http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm#1
http://pressa.ru/ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennyih-tovarov/02#/
http://pressa.ru/ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennyih-tovarov/02#/
http://pressa.ru/ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennyih-tovarov/02#/
http://expert.ru/
http://dengi.ua/
http://ecofin.at.ua/index/ukrajinska_versija/0-13
http://www.economy.in.ua/
http://efm.vsau.org/index.php?jour=8&lang=1&kind=about
http://efm.vsau.org/index.php?jour=8&lang=1&kind=about
http://efm.vsau.org/index.php?jour=8&lang=1&kind=about
http://efm.vsau.org/index.php?jour=8&lang=1&kind=about


 наукових праць Вінницького національного 
аграрного університету” 
З 2015 року – «Економіка. Фінанси. 
Менеджмент: актуальні питання науки і 
практики». 
 

Електронний архів 
ЧНТУ (IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх 
матеріалів Чернігівського національного 
технологічного університету, що слугує для 
накопичення, систематизації, зберігання 
інтелектуальних продуктів, створених 
університетськими спільнотами, та забезпечує 
довготривалий, постійний і надійний 
безкоштовний відкритий доступ до них 
засобами Інтернет-сервісів, поширення цих 
матеріалів у середовищі світового науково-
освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних 
директоріях відкритого доступу RОАR 
(Registry of Open access Repositories), 
ROARMAR та OpenDOAR, в потужних 
пошукових системах BASE (Bielefeld Academic 
Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію 
нараховує більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.u
a/resursi_biblioteki/el
ektronnij_arhiv_chntu
/ 

Зовнішня 
торгівля: Економіка, 
Фінанси, Право  

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: 
Економіка, Фінанси, Право» присвячений 
висвітленню результатів наукових досліджень 
теоретичного і практичного спрямування у 
галузі міжнародної та вітчизняної 
економіки,фінансів і права. 
 

http://zt.knteu.kiev.ua/
index.php?lang=uk 

Незалежний 
АУДИТОР 

"Незалежний АУДИТОР" - онлайн версія 
щомісячного часопису.  
 

http://n-
auditor.com.ua/uk/zhu
rnal/arkhiv-
zhurnalu.html?year=2
017 

Фінанси, облік і аудит "Фінанси, облік і аудит" – збірник наукових 
праць, заснований в  2003 році. 
Досліджує такі проблеми, як: гроші, фінанси і 
кредит (державні фінанси, фінанси 
підприємств, фінансові ринки, страхування, 
грошовий обіг, кредит, банківський 
менеджмент,регулювання банківської 
діяльності, банківські інвестиції); 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (теорія 
бухгалтерського обліку, облік у державних 
установах, облік у банках, аналіз 
підприємницької діяльності, аналіз банківської 
діяльності, внутрішній аудит, зовнішній  
аудит). 
 

http://faa.kneu.edu.ua/ 

Фінансовий директор 
компанії 

Журнал для фінансових директорів, керівників 
та головних бухгалтерів підприємства. 
Переваги журналу «Фінансовий директор 

http://fdk.net.ua/conte
nt/zhurnal-dlya-
finansovyh-
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компанії»: 
•Практична інформація для продуктивної 
роботи фінансового відділу (служби) компанії 
на основі публікацій та експертних порад 
провідних спеціалістів фінансового ринку 
країни; 
•Винятково авторські ексклюзивні публікації, 
спеціально підготовлені для друку в журналі; 
•Висвітлення передового успішного досвіду 
роботи фінансистів кращих компаній України; 
•Новації та нововведення, правова база роботи 
фінансової служби підприємства з 
роз’ясненнями і тлумаченнями юристів та 
фахівців фінансового сектору економіки; 
•Допомога у складанні та поданні фінансової 
звітності підприємств. 
 

dyrektoriv-
kerivnykiv-ta-
golovnyh-buhgalteriv-
pidpryyemstva 

Фінансовий простір Електронне наукове фахове видання. 
Заснований у 2011 році Університетом 
банківської справи Національного банку 
України (м. Київ). 
У журналі публікуються статті українською, 
російською та англійською мовами. 
 

http://fp.cibs.ubs.edu.
ua/main/uk 

Харчові технології 

eNUFTIR 
 

Електронний архів Національного 
університету харчових технологій накопичує і 
зберігає  електронні  версії наукових, 
методичних та технічних документів, 
створених працівниками та студентами 
університету. Містить статті, монографії, 
підручники, методичні матеріали, тематичні 
збірки, матеріали конференцій (препринти або 
постпринти), наукові публікації, автореферати 
дисертацій, що захищені співробітниками 
університету. 
 

http://dspace.nuft.edu.
ua/ 

International Journal of 
Food Science & 
Technology 

International Journal of Food Science 
&Technology(IJFST) – журнал, що видається 
Інститутом харчової науки і техніки. IFST.-
авторитетний та добре зарекомендований 
журнал, що публікує широкий діапазон тем, 
починаючи від чистого дослідження з різних 
наук, пов'язаних з їжею, до практичних 
експериментів, призначених для поліпшення 
технічних процесів. 

http://onlinelibrary.wil
ey.com/journal/10.111
1/(ISSN)1365-2621 

FLEISCHWIRTSCHA
FT International  

Цифрова версія FLEISCHWIRTSCHAFT 
International надає доступ до повної інформації, 
включаючи професійні та дослідницькі статті, 
новини та рекламу, опубліковані в 
друкованому журналі з питань м’ясної 
промисловості. 
 

http://english.fleischw
irtschaft.de/epaper/fwi 
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Ukrainian Food Journal Український продовольчий журнал публікує 
оригінальні наукові статті, короткі 
повідомлення, огляди новин та літературу, що 
стосується усіх аспектів харчової науки, 
технології, інженерії, харчування, харчової 
хімії, економіки та менеджменту. 
 

http://ufj.ho.ua/ 

Електронний архів 
ЧНТУ (IRChNUT) 

Електронний архів наукових та освітніх 
матеріалів Чернігівського національного 
технологічного університету, що слугує для 
накопичення, систематизації, зберігання 
інтелектуальних продуктів, створених 
університетськими спільнотами, та забезпечує 
довготривалий, постійний і надійний 
безкоштовний відкритий доступ до них 
засобами Інтернет-сервісів, поширення цих 
матеріалів у середовищі світового науково-
освітнього товариства. 
Архів зареєстровано в міжнародних 
директоріях відкритого доступу RОАR 
(Registry of Open access Repositories), 
ROARMAR та OpenDOAR, в потужних 
пошукових системах BASE (Bielefeld Academic 
Search Engine), Google Scholar. 
На сьогоднішній день фонд репозитарію 
нараховує більш ніж 8000 документів.  
 

http://library2.stu.cn.u
a/resursi_biblioteki/el
ektronnij_arhiv_chntu
/ 

ИД Сфера Сайт містить електронні версії журналів, що 
входять до циклу «ИД СФЕРА».  

Видавничий дім включає архіви журналів: 
«Мясная промышленность», 
«Молочная промышленность», 
«Кондитерская и хлебопекарная 

промышленность», 
 «Птицепром», 
«Рыба». 
 

http://sfera.fm/editions 

Пищевая 
промышленность: 
наука и технологии 
 
 
 
 
 

Журнал «Пищевая промышленность: наука и 
технологии» заснований в 2008 році та 
призначений для спеціалістів, наукових 
співробітників та читачів, що займаються в 
системі продовольчої безпеки новими 
технологіями та продуктами харчування. В 
журналі висвітлюються сучасні досягнення в 
галузі фундаментальних та прикладних 
досліджень технологічних процесів всіх 
галузей харчопереробної промисловості, 
результати наукових розробок та їх 
практичного використання. Містить архів 
журналів по 2015 рік 

 

http://www.new.belpr
oduct.com/o-
centre/nauchnye-
izdaniya/zhurnaly.htm
l 

Техника и технология 
пищевых производств 

Сайт містить архів журналу «Техника и 
технология пищевых производств», що 
включений до міжнародної бази даних AGRIS. 

http://fptt-
journal.ru/index.php?p
age=news 
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