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Періодичні видання відіграють значну роль у житті кожного 
науковця, студента, оскільки в них оперативно  відображаєть-
ся найактуальніша інформація. Спеціальний випуск нашого 
бюлетеня містить бібліографічну інформацію про періодичні 
видання, які буде отримувати бібліотека протягом 2020 року.  

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

Зміст періодичних видань докладно відображено в Елект-
ронному каталозі (http://catalog.stu.cn.ua/), а також електрон-
них 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, на-
зва, 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 періоди-
ки НБ ЧНТУ» (http://rfid.stu.cn.ua/). 

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

Запрошуємо відвідати читальні зали і вебресурси Наукової 
бібліотеки Національного університету «Чернігівська політех-
ніка»! З повагою, Ваша бібліотека. 
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ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

Аспекти публічного управління = Public ad-
ministration aspects / Дніпропетров. регіонал. 
ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України, Центр соц.-політ. дослід. – 
Дніпро: [б. в.], 2013. – Виходить щомісяця. 
Тематична спрямованість: теорія та історія 
публічного управління, механізми публічного 
управління, кадрова політика та публічна служ-
ба, регіональне та муніципальне управління.   
 

Вебсторінка: https://aspects.org.ua/index.php/journal  
 
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 Украї-
ні; досвід функціонування провідних держав світу 
та можливість використання цього досвіду в Украї-
ні; аналіз принципів діяльності та організаційної 
структури банків; організація системи міжбанківсь-

ких комунікацій; застосування сучасних методів обробки фінансо-
вих показників.  

 
Економіка України = Economy of Ukraine : науко-
вий 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, фінанси, 
податки, кредит, проблеми розвитку АПК, світогос-
подарські зв’язки, економіка зарубіжних країн, нау-

кові дискусії з найактуальніших економічних проблем сьогодення. 
Вебсторінка: 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.  
Вебсторінка: http://efp.in.ua/  
 

 
Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Мар-
кетингу ; ред. А. Павленко. – Київ : [б. в.]. – Ви-
ходить раз на два місяці. 
В журналі висвітлюються новини Українського мар-
кетингу, огляди ринків, сучасні маркетингові техно-
логії і документи. На сторінках журналу відбуваєть-
ся дискусія про сучасні тенденції розвитку марке-
тингу, практики діляться своїм досвідом ефектив-
ного застосування маркетингових технологій.  

Вебсторінка: 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 нови-
ни в галузі маркетингу та реклами, експертні дум-
ки, заходи, огляди, тенденції.  
Вебсторінка: https://www.mr.com.ua/  
 
 

 
 
 

Наука продаж: от технологии к искусству 
Журнал для амбициозных компаний, которые 
хотят профессионально овладеть передовыми 
технологиями и стандартами продаж.  
 
 
 

 
 
 

 

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, про-
блемами соціально- економічного життя її регіо-
нів.  

Вебсторінка: http://ird.gov.ua/pe/  
 

Статистика України = Statistics of Ukraine : нау-
ково-інформаційний журнал / Державний ком. 
статистики України, НДІ статистики Держкомс-
тату України ; ред. О. Васєчко. – Київ : [б. в.], 
1998. – Виходить щоквартально. 
У журналі висвітлюються загальні наукові та прак-
тичні проблеми статистики, соціально-економічне 
становище України, проблеми розвитку її економі-
ки. Значна увага приділяється статистичному 
моніторингу та офіційній статистичній інформації.  
 

Вебсторінка: http://su.nasoa.edu.ua/  
 

Україна: аспекти праці : науково- еконічний та 
суспільно-політичний журнал / НДІ праці і 
зайнятості населення Мінпраці та НАН Украї-
ни ; 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.  
Вебсторінка: http://uap.in.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.  
Видання розраховано на науковців і спеціалістів, 
які займаються питаннями управління економі-
кою, вивчають теорію та практику формування 
ринкових відносин в Україні, присвячено науко-

вим здобуткам молодих науковців – аспірантів та здобувачів науко-
вих ступенів кандидата та доктора економічних наук.  

 
Фінанси України = Finance of Ukraine : наук.-
теорет. та інформ.-практ. журн. / М-во 
фінансів України. – Київ: [б. в.], 1995. – Вихо-
дить щомісяця. 
Науково-теоретичний та інформаційно-
практичний журнал, заснований у 1995 р. 
Щомісячне видання Міністерства фінансів 
України . Основні рубрики: «Фінансова політика 
й економічне регулювання», « Бюджет», 
«Податки», «Інвестиції», «Банківська справа», 
«Фінансові ризики», «Фінанси АПК», 

«Фінансовий контроль», «Історія фінансів», «Критика та 
бібліографія» та ін. Входить до першої трійки найбільш цитова-
них у Google Scholar українських наукових фахових видань.  

Вебсторінка: http://finukr.org.ua/?lang=ru 
 
Деньги.ua : всеукр. журн. / ЗАО " Украин-
ская Медиа Группа" ; гл. ред. А. Крамарен-
ко. – Київ . : Изд. дом "УМХ", 2006   
Журнал для тих, хто хоче грамотно і ефектив-
но розпоряджатися власними фінансами, ро-
зумніше їх витрачати та робити своє життя 
комфортнішим та благополучнішим.  
 
Вебсторінка: http://dengi.ua/  
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ТУРИЗМ. ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 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 зако-
нодавчій базі з коментарями експертів і фахівців туристичної галу-
зі. 

Вебсторінка: http://mw.com.ua/?oid=327 
 

СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Агроном / «АгроМедіа»; Інститут садівництва 
НААНУ. – Київ : [б. в.], 2003. – Виходить щоквар-
тально. 
Журнал про сучасне вирощування сільськогоспо-
дарських культур. На його сторінках ви зможете 
дізнатись про останні досягнення у сферах земле-
робства, рослинництва, агрохімії, насінництва, 
селекції, захисту рослин, агротехніки та зберіган-
ня сільгосппродукції, а також запозичити передо-
вий досвід ваших колег.  
 

Вебсторінка: https://agronom.com.ua/  
 

Агроиндустрия : путеводитель в мире инфор-
мации для агроресурсов : ООО 
"Инфоиндустрия", 2016. – Выходит ежемесяч-
но.  
Журнал содержит актуальную информацию о 
нишевых сельскохозяйственных культурах, но-
вых технологиях выращивания традиционных 
культур с акцентом на плодоовощеводство, ана-
литику рынков минеральных удобрений и СЗР. 
Материалы готовятся на основе разработок про-

фильных научных учреждений не только Украины, но и зарубеж-
ных университетов, используется передовой практический опыт 
фермерских хозяйств. 

Вебсторінка: https://infoindustria.com.ua/tag/agroindustriya/  
 

Agroexpert  : практ. посіб. аграрія / голов. ред. 
Л. Кудрявцева ; ТОВ " Аграр Медієн Україна". 
– Київ : Аграр Медієн Україна, 2008. – Виходить 
щомісяця.  
Науково-практичне видання, в якому вперше 
поєднано досвід аграріїв України та Європи. На 
сторінках нашого журналу науковці та практики 
діляться досвідом у різних галузях сільськогоспо-
дарського виробництва. Постійні рубрики журна-
лу пропонують ретельно підібрані, популярно 
викладені та детально проілюстровані матеріали 

з галузі рослинництва та захисту рослин, техніки, свинарства та 
молочного скотарства і багато іншої цікавої та корисної інформації. 

Вебсторінка: https://agroexpert.ua/  
 
Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / 
Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Аграрна 
наука, 1922. – Виходить щомісяця. 
Проблематика: наукові пошуки українських уче-
них у різних галузях сільського господарства, ре-
зультати фундаментальних і прикладних дослі-
джень з питань землеробства, рослинництва, 
тваринництва, кормовиробництва, ветеринарної 
медицини, селекції, генетики рослин і тварин, 
механізації, агроекології, радіології, меліорації, 

переробки та зберігання сільськогосподарської сировини, економі-
ки АПК. 

Вебсторінка: http://agrovisnyk.com/  

Землевпорядний вісник : наук.-вироб. журн. / 
Держ. агентство земел. ресурсів України. – 
Київ : Ред. журн. "Землевпорядний вісник", 
1997. – Виходить щомісяця. 
Державне спеціалізоване видання у сфері зе-
мельних відносин, на сторінках якого висвітлюєть-
ся життя галузі, кращий вітчизняний і зарубіжний 
досвід, порушуються земельні проблеми, пода-
ються різні точки зору, думки з актуальних питань 
земельної реформи і фахової освіти, публікують-

ся наукові дослідження вчених, ведуться відкриті семінари з акту-
альних питань земельного законодавства, надаються роз’яснення, 
коментарі, аналізуються помилки, друкуються нові офіційні доку-
менти.  

Вебсторінка: https://zemvisnuk.com.ua/ 
 

 Ландшафт и архитектура = Landscape and 
architecture  = Ландшафт і архітектура : журн. 
о ландшафт. архит. и дизайне / засн. О. Ка-
молікова, вид. ПП "Консалтинг. бюро 
"Ландшафт і архітектура". – Київ.  
Видання познайомить вас з сучасними техноло-
гіями і новітніми тенденціями в області створен-
ня простору і ландшафтної архітектури, з конце-
птуальними розробками дизайну середовища, з 
цікавими людьми професії, з подіями ландшаф-
тного світу. 

 

Вебсторінка: http://laburo.com.ua/  
 

Лісовий і мисливський журнал. – Київ : ТОВ 
"Видавничий дім "ЕКО-інформ", 1995.  – Ви-
ходить раз на два місяці. 
Спеціалізоване видання в Україні, яке висвітлює 
не тільки усі напрямки діяльності лісового і мис-
ливського господарства нашої країни, а й пред-
ставляє новітні досягнення в галузі обладнання 
для лісового сектора. На сторінках цього видан-
ня ви можете дізнатися про всі найновіші події 
та нововведення в лісовій галузі; думку фахівців 
щодо офіційних подій, що відбуваються у Держ-

лісгоспі України, сучасні технології лісорозведення, охорони та 
захисту лісу, міжнародну співпрацю, мисливське господарство, 
зброю, рибальство, кінологію та інше. 

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

 

Лісовий вісник : всеукраїнський журнал. – 
Луцьк, 2011. – Виходить щомісячно.  
Висвітлюються досягнення і проблеми галузі 
лісового та мисливського господарства, нада-
ється інформація про стан навколишнього при-
родного середовища, публікуються всеукраїн-
ські та міжнародні новини, розповіді про цікавих 
людей, мисливство, рибальство, а також факти 
з життя тварин, рослин, птахів, мальовничі, не 
відомі нам куточки України та світу. Серед до-

писувачів «Лісового вісника» – знані журналісти України, Польщі, 
Білорусі, літератори та історики, екологи, науковці, працівники при-
родоохоронних служб та мисливствознавці. 

Вебсторінка: https://lisvisnyk.com.ua/  
 

Пропозиція : інформаційний український 
журнал з питань агробізнесу. – Київ : ТОВ 
"Юнівест Медіа", 1994 . – Виходить щомісяця. 
Всеукраїнський журнал з питань агробізнесу з 
тематичними додатками протягом року. Сучасні 
технології в сільському господарстві, агрономія 
та захист рослин, садівництво, овочівництво, 
техніка та експерт-тести,  зберігання та переро-
бка, "гаряча лінія" для читачів, агроменедж-
мент, досвід господарств. 
 

Вебсторінка: https://propozitsiya.com/  
 

https://agronom.com.ua/
https://zemvisnuk.com.ua/C:/Users/я/Documents/AIMP
http://laburo.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
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ГІДРОЛОГІЯ ТА ГІДРОТЕХНІКА  
 

Водопостачання та водовідведення : вироб-
ничо - 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 показни-
ків галузевих підприємств, проведення моніторингу, 
впровадження нових технологій і альтернативних 
розробок у сфері водопостачання, водопідготовки 

та водовідведення, освітлення окремих питань і проблем галузі. 
Вебсторінка: http://www.waterwork.kiev.ua/uk/  
 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
Енергетика та електрифікація : наук. журн. / Н.-т. 
спілка енергетиків та електротехніків України. – 
Київ : [б. в.], 1960. – Виходить щомісяця.  
Представлена велика науково-технічна та реклам-
на інформація, досягнення науки та техніки, пере-
довий досвід на підприємствах енергетики та елек-
тротехніки. 
Вебсторінка: https://journals.proektant.ua/
index.php?journal=energetika_i_elektrifikaciya  

 

Электрические сети и системы : производствен-
но-практический журнал / НЭК `Укрэнерго. 
Журнал створений для висвітлення сьогоднішнього 
стану електричних мереж і електромережевого гос-
подарства, їх проблем, а також планів і перспектив 
розвитку. Публікує технічні дослідження, порівняль-
ні статистичні огляди, аналізує стан електроенерге-
тичної промисловості як на Україні, так і в країнах 
СНД і світу. 

Вебсторінка: http://electromagazine.com.ua/web&systems.php  
 

Промислова електроенергетика та електротех-
ніка : інформ. зб. / ТОВ "ЕТІН". – Київ : [б. в.],  
1996. – Виходить щоквартально. 
Журнал публікує науково-технічну інформацію в 
галузі електроенергетики, енергозбереження та 
енергоаудиту. Відстежує тенденції в електроенер-
гетиці в світовому, і національному масштабі, а 
також знайомить своїх читачів з новою продукцією.  
 

Вебсторінка: http://www.promelektro.com.ua/journal.html  
 

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 перетво-
рення енергії, електроенергетичні системи та 
електротехнологічні комплекси, інформаційно-
вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти 

наукових конференцій, бібліографічні огляди. Входить до пере-
ліку профільних видань ВАК України та реферується у рефера-
тивному журналі "Джерело". Включено у загальнодержавну ре-
феративну базу даних та міжнародні бази даних: SCOPUS, 
COMPENDEX, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST. 

Вебсторінка: http://www.techned.org.ua/ 
 

МАШИНОЗНАВСТВО 
 

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.  
У журналі публікуються статті з усіх аспектів техніч-
ної діагностики і всім методам неруйнівного контро-
лю обладнання, споруд і механізмів. 
 

 

Вебсторінка: http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/tdnk/  
 
 

Порошковая металлургия = Powder metallurgy : 
международ. науч.-техн. журн. / Ин-т проблем 
материаловедения им. И. Н. Францевича НАН 
Украины. – Киев : [б. в.], 1961. – Виходить 
щомісяця.  
Статті присвячені проблемам теорії і технології 
одержання порошків, обробки тиском пористих 
напівфабрикатів, отриманню та дослідженню 
властивостей матеріалів на основі порошків ме-

талів, тугоплавких сполук і кераміки, основам теорії і технології 
нанесення покриттів, отримання та вивчення властивостей во-
локнистих і високопористих дисперсно-зміцнених і армованих, 
функціонально -градіентних і шаруватих матеріалів на порошко-
вої основі, наноструктурних матеріалів, дослідженню гетероген-
них рівноваг в багатокомпонентних системах. 

Вебсторінка: http://www.materials.kiev.ua/science/
edition_view.jsp?id=1  

 

РАДІОТЕХНІКА ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА 
 

Известия высших учебных заведений : Радио-
электроника : ежемес. науч.-техн. журн. / Нац. 
техн. ун-т Украины "Киев. политех. ин-т". – 
Київ : [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. 

Вебсторінка: http://radio.kpi.ua/  
 

 Радиокомпоненты. Научно-популярный жур-
нал / Учред. – МП «СЕА». – Київ : Радиоама-
тор, 1998 г. – Виходить один раз на два місяці.  
Видання присвячено огляду вітчизняного та 
світового ринків електронних компонентів, 
вимірювальної та електронної техніки, паяльного 
і радіоелектронного обладнання, комп'ютерів та 
комплектуючих до них. Журнал розрахований на 
розробників і виробників електронної техніки, 
споживачів і постачальників електронних компо-

нентів, фахівців з ремонту та експлуатації радіоелектронної 
апаратури. 

 

Радиоаматор : ежемес. науч.- попул. журн. 
по радиотехнике и электронике / Научно- 
техническое общество радиотехники и свя-
зи Украины ; гл. ред. З. В. Божко. – Київ : 
[б.в.], 1993. – Виходить щомісяця.  
Тематикою журналу є висвітлення питань діяль-
ності радіоаматорства, проблем сучасної радіо-
електроніки і зв'язку. Публікації з конструюван-
ня і ремонту аудіо-відеоапаратури, електронна 
схемотехніка, ремонт і модернізація побутової 

електроніки, радіозв'язок і телекомунікації, зокрема дротовий і 
мобільний зв'язок, кабельне телебачення, а також допомога 
радіоаматорам у вирішенні проблем теорії і практики, підтримка 
освіти радіоаматорства. 

Вебсторінка: http://www/.ra-publish.com/ua  
 

Электрик. – Киев : [б. и.]. – Выходит ежемесяч-
но. 
Публікує актуальні матеріали за такими розділа-
ми, як енергетика, електроавтоматика, джерела 
живлення, освітлювальні прилади, а також ме-
тодичні рекомендації, оглядові статті з комента-
рями провідних фахівців галузі, інформація про 
спеціалізовані виставки. Особлива увага приді-
ляється висвітленню економічних новин в енер-
гетиці та електротехніці.  

Вебсторінка: http://www.electrician.com.ua/  

http://www.waterwork.kiev.ua/uk/
https://journals.proektant.ua/index.php?journal=energetika_i_elektrifikaciya
https://journals.proektant.ua/index.php?journal=energetika_i_elektrifikaciya
http://www.promelektro.com.ua/journal.html
http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/tdnk/years
http://radio.kpi.ua/
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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 
виданні міститься офіційна інформація Мінеконо-
мрозвитку України, компетентні роз'яснення та 
коментарі фахівців, матеріали наукової та практи-

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

Вебсторінка: http://ua.amu.in.ua/journal1 
 

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, стандартних зраз-
ків, фундаментальної та теоретичної метрології, 

стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародно-
го співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимі-
рювання. 

Вебсторінка: http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=170 
 

Інформаційний бюлетень з міжнародної мет-
рології / Нац. наук. центр "Інститут метро-
логії". –  Харків : [б. в.], 2014. – Виходить двічі 
на рік.  
Бюлетень знайомить читачів із діяльністю 
міжнародних і регіональних організацій з метро-
логії та їхніми основоположними документами, а 
також із метрологічною інфраструктурою різних 
країн світу; інформує про міжнародні заходи та 
нові світові досягнення в галузі метрології  

 
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 підвищен-
ня ефективності систем управління.  

 
Управління якістю / ДП «Український науково 
-дослідний і навчальний центр проблем ста-
ндартизації, сертифікації та якості», ДП 
«Всеукраїнський державний наукововироб-
ничий центр стандартизації, метрології, сер-
тифікації та захисту прав споживачів". – Київ, 
2017. – Виходить щомісяця.  
Спеціалізований журнал, який допоможе підви-
щити якість виробничих процесів і продукції, 
впровадити маркетингові стратегії якості, викона-

ти вимоги міжнародних стандартів якості. На сторінках журналу: 
практика застосування міжнародних стандартів на вітчизняних 
підприємствах; огляд найкращих доступних технологій для підпри-
ємств різних галузей; практика оцінювання, декларування та сер-
тифікації 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 якос-
ті на підприємстві, діяльність виробничих лабораторій; прогресивні 
маркетингові стратегії якості, 6 сигм, бенчмаркінг і система оптимі-
зації бізнесу; особливості експорту продукції до різних країн, вико-

нання умов країн-отримувачів.  
Вебсторінка: https://techmedia.com.ua/product/upravlinna-akistu  

 
БУДІВНИЦТВО 

 

Бетон и железобетон в Украине : науково-
практичний виробничий журнал. – Полта-
ва : ООО"Творчество-образование-
наука",2000. – Виходить раз на два місяці.  
Журнал висвітлює новітні наукові розробки в 
галузі, впровадження сучасних технологій в 
будівельну індустрію, тісний зв'язок науки з 
будівельним виробництвом, адаптація зарубіж-
них нормативних документів до вітчизняних 
умов, інформація про діючі норми і стандарти, 
сприяння подальшому розвитку бетону та залі-

зобетону та інших композитних конструкційних матеріалів. 
 
Будівництво і стандартизація : інформаційно 
- аналітичний огляд / Техн. комітет з стандар-
тизації "Будтехнормування" ; ред. В. Шапова-
лов. – Київ : [б. в.], 2000. – Виходить щокварта-
льно.  
В журналі міститься вичерпна поточна інформа-
ція про нормативну базу в галузі будівництва.  

 
 
 
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 розді-
лами: регуляторна діяльність у будівництві, су-
часне проектування та будівництво, просторові 
конструкції, облік та оподаткування на підприєм-
ствах будівельної галузі, сталеві конструкції, аб-

разивні матеріали.  
Вебсторінка: Видання розміщено на сайті Національної бібліо-

теки України ім. В.І.Вернадського  
 

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 
  

Український географічний журнал = Ukraini-
an 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 геогра-
фічних досліджень, історії науки. Постановою 
Президії Вищої атестаційної комісії України № 1

-05/7 від 09.06.1999 р. «Український географічний журнал» включе-
ний до переліку фахових наукових видань зі спеціальності 
«Географічні науки».  

Вебсторінка: https://ukrgeojournal.org.ua  
 

 
НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ  

 

Геоінформатика : наук. журн. / Центр мене-
джменту та маркетингу в галузі наук про 
землю ІГН НАН України. – Київ : [б. в.], 2002. – 
Виходить щоквартально.  
Журнал друкує оригінальні рецензовані наукові 
статті, присвячені теоретичним, методичним, 
методологічним і прикладним аспектам геоін-
формації, методам її отримання та використан-
ня в науках про Землю.  
 
 

Вебсторінка: www.geology.com.ua  
 

 

http://ua.amu.in.ua/journal1
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 перспекти-
ви розвитку. Підвищення ефективності робо-
ти енергетичного обладнання хлібозаводів. 
Інноваційні технології упаковки хліба. Видан-
ня для підприємств хлібопекарської, конди-
терської промисловості та суміжних сег-
ментів.  
 

 
ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 
Вісник кримінального судочинства : наук.- 
практ. журн. / Київ. нац. ун-т імені Тараса  
Шевченка, ТОВ “Правова Єдність”. – Київ : 
Правова єдність, 2015. – Виходить щокварта-
льно.  
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.  

Вебсторінка: http://vkslaw.knu.ua/  
 
Вісник Національної академії правових наук 
України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук 
України. – Харків : Право, 1993. – Виходить 
щоквартально.  
Наукові статті, присвячені актуальним пробле-
мам правознавства: теорії та історії держави і 
права, конституційного й державного будівниц-
тва, цивільного, трудового, фінансового, госпо-
дарського, адміністративного, митного, екологі-
чного, кримінального права, кримінального й 
цивільного процесів, криміналістики, питанням 

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

Вебсторінка: http://visnyk.kh.ua/uk  
 

Публічне право = Публичное право = Pablic 
law : наук.-практ. юрид. журн. / Всеукр. гро-
мад. орг. "Майбутнє країни", Ужгород. нац.  
ун-т. – Київ : [б. в.], 2011. – Виходить щоквар-
тально. 
Журнал внесено до Переліку наукових фахових 
видань у галузі юридичних наук. Включено до 
міжнародної наукометричної бази "Index Coper-
nicus International" (Варшава, Польща). 
 
 
 
 

Вебсторінка: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pubpravo/  
 

Право України : юрид. журн. / Нац. акад. 
правових наук України, Нац. акад. наук 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Коре-
цького, Нац. ун-т "Юридична академія Укра-
їни імені Ярослава Мудрого". – Київ : Ред. 
журн. "Право України", 1922. – Виходить що-
місяця.  
Публікує матеріали науково-теоретичного та 
практичного характеру, судової та правозасто-
совної діяльності. Журнал включено до перелі-
ку наукових фахових видань України. Входить 
до міжнародних наукометричних баз да-

них:"Index Copernicus International" (Польща), міжнародної повноте-
кстової реферативної бази данних "EBSCO Publishing, Inc." (США) 

Вебсторінка: http://pravoua.com.ua/ua/ 
 
 
 

Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. / 
Нац. акад. правових наук України, Київ. регі-
он. центр, Н.-д. ін-т приват. права і п-ва, 
ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Ін-
тер, 2003. – Виходить щомісяця.  
Журнал пропонує читачам статті з актуальних 
питань розвитку вітчизняної правової науки і 
законодавчого регулювання суспільних відно-
син, висвітлює тенденції судової практики, дру-
кує коментарі до законодавства, знайомить з 
діяльністю міжнародних юрисдикційних орга-
нів, тощо. Включено до переліку наукових фа-

хових видань України. Входить до міжнародної наукометричної 
бази даних "Index Copernicus". 

 

СОЦІОЛОГІЯ 
 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг : на-
ук.-теор. журн. / Ін-т соціол. Нац. акад. наук 
України. – Київ : [б. в.], 1997. – Виходить що-
квартально.  
Проблематика журналу: Теорія та історія соціо-
логії, методологія і методи досліджень, аналіз 
соціально-політичних проблем; рецензії та 
наукове життя. Журнал внесено до Переліку 
наукових фахових видань України. 
 
 

Вебсторінка: http://i-soc.com.ua/journal/index.php  
 

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА 
 

Вища школа : наук.-пр. вид. – К. : Знання, 
2001. – Виходить щомісяця. 
Науково-практичний журнал з питань діяль-
ності закладів вищої освіти та підготовки 
кадрів вищої кваліфікації,  
На сторінках журналу регулярно публікують-
ся статті відомих в Україні науковців, 
керівників, викладачів закладів вищої освіти, 
найважливіші документи Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України, комплекс-
но висвітлюється досвід діяльності українсь-
ких та зарубіжних вищих навчальних за-

кладів. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань 
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних 
робіт з педагогіки та філософії на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук. 

 
Педагогіка і психологія. Вісник Національ-
ної академії педагогічних наук України : 
науково-теоретичний та інформаційний 
журнал / Нац. акад. пед. наук України. –  
Київ : Педагогічна преса, 1993. – Виходить 
щоквартально.  
Науково-теоретичний та інформаційний віс-
ник Національної академії педагогічних наук 
України. Ґрунтовно висвітлюються питання 
педагогіки й психології, актуальні проблеми 
діяльності загальноосвітньої, професійно-
технічної та вищої школи. 

Вебсторінка: http://www.pedpresa.ua  
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

  
Соціальний захист : наук.-вироб. 

журн. / Міністерство праці та соціальної 
політики України; ДП " Видавництво 

"Соцінформ". – Київ : Соцінформ. – Вихо-

дить щомісяця. 
Висвітлюються питання працi, зайнятостi, 
соціального захисту населення  
 

http://www.yourfuture.org.ua/ua/pubpravo/
http://pravoua.com.ua/ua/
http://i-soc.com.ua/journal/index.php
http://pedpresa.ua/
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 
 

Охорона праці : наук.-виробн. щомісяч. 
журн. / Ком. по нагляду за охороною праці 
України. – Київ : Преса України.  
Інформаційний матеріал журналу розкриває 
найкращі практики у профілактиці виробничо-
го 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 
офіційними коментарями до них. Безпека та 

гігієна праці, соціальний захист потерпілих на виробництві, 
управління ризиками в системах менеджменту, та додаток на 
допомогу спеціалісту. 

Вебсторінка: http://ohoronapraci.kiev.ua/ 
 

Пожежна та техногенна безпека : всеукр. 

наук.-вироб. журн. / ТОВ "Пожосвіта".  
Київ : Пожосвіта.  
В виданні все про функціонування пожежно-
рятувальної служби, добровільного пожежно-
го товариства, відомчої та сільської пожохо-
рони, ветеранських організацій.  
Наукові дослідження. Бюлетень держреєстру 
нормативно-правових актів, коментарі, плака-
ти й рекомендації з питань пожежної та тех-
ногенної безпеки.  
 

Надзвичайна ситуація плюс : вироб.-практ. 
журн. / Держ. служба з надзвичайних ситу-
ацій України; голов. ред. О. Лівінська. – 
Київ : ТОВ "Альбус 2005", 2017. – Назва 
обкл. : Надзвичайна ситуація плюс +. – Ви-
ходить щомісяця.  
У журналі висвітлюється актуальна інфор-
мація із широкого кола питань у сфері цивіль-
ного захисту, пожежної безпеки й безпеки жит-
тєдіяльності населення та територій. Усі ма-

теріали видання добираються так, щоб допомогти в роботі: 
- фахівцям методично-навчальних центрів цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності, 
- працівникам з питань цивільного захисту та керівникам потен-
ційно небезпечних підприємств, 
- викладачам навчальних закладів різних рівнів, 
Часопис також для тих, кого цікавлять професійний аналіз 
надзвичайних ситуацій, що сталися в Україні та світі, правила 
безпеки та виживання в умовах надзвичайних ситуацій, історії 
найрезонансніших аварій і катастроф минулого та сьогодення. 

Вебсторінка: https://ns-plus.com.ua/  
 

ГАЗЕТИ 
 

Бухгалтерія: Бюджет: все для бухгалтера 
бюджетної сфери. – Київ. – Періодичність  
1 р. на тиждень. 
Бухгалтерський і податковий облік у бюд-
жетній сфері, складання всіх видів звітності, 
трудові відносини і оплата праці, кадри і юри-
дичні питання. 
 
 
 
Баланс: корпоративная газета ИКК 
"Баланс-Клуб". – Днепропетровск.  
Газета Баланс - публікує необхідну для робо-
ти, поточну інформацію: законодавчі акти, 
постанови Кабінету Міністрів України, накази 
та інструкції міністерств і відомств. Видання 
розраховане на бухгалтерів, працівників 
банківської системи, економістів і підприємців, 
фахівців фінансових структур. 
 
 

Бізнес. – Київ : Бліц-інформ, 1992.  
Щомісячне ділове видання про економічні 
події, тренди і проблеми бізнес-середовища. 
Видання є інформаційно-аналітичним супер-
маркетом для ділових людей, тобто 
відрізняється тематичної широтою 
публікацій, що дозволяє задовольнити най-
ширші запити читачів. Кожен, кому не бай-
дужі політико-економічні події і проблеми 
бізнес-середовища, у кого щодня виникають 
питання, пов'язані з веденням власного 

бізнесу, може знайти в БІЗНЕС інформацію для себе.  
 
Газета «Дебет-Кредит» – професійний бух-
галтерський тижневик, аналітичне видання 
України. Розрахований на бухгалтерів, ауди-
торів і фінансистів.. 

 
 
 
 
 
 

Вебсторінка: https://dtkt.com.ua/  
 
Газета «Урядовий кур'єр» – щоденне ви-
дання центральних органів виконавчої влади 
України.  Оперативно інформує про найго-
ловніші події у політичному, економічному, 
громадському, культурному житті країни та 
світу, друкує на своїх сторінках повні тексти 
законів України, Указів Президента, постанов 
та розпоряджень Кабінету Міністрів, норма-
тивні документи міністерств і відомств та 
коментарі до них. У газеті широко представ-
лена культура, духовність, історія України, 

традиції нашого народу. Багато уваги приділяє видання вітчиз-
няній науці, пошукам та відкриттям учених, впровадженню інно-
ваційних підходів і технологій у економіці, освіті, меди-
цині. Ґрунтовно висвітлюється тема охорони здоров’я, зокрема 
проблеми реформування галузі, забезпечення доступності су-
часної медичної допомоги, шляхи подолання соціально небез-

печних хвороб, популяризується здоровий спосіб життя.  
Вебсторінка: https://www.ukurier.gov.ua/uk/ 
 

 

Газета «Освіта України» – щотижне-
ва газета, єдине офіційне друковане видан-
ня Міністерства освіти і науки України. Зас-

нована у 1996 році.  
Друкує на своїх сторінках офіційну інфор-
мацію, аналітичні статті з галузей педагогіч-
ної науки, матеріали про основні тенденції 
освітнього і виховного процесу в Україні та 
за кордоном.  
 

 
 

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

 
Газета «Деснянська правда» надає ко-
рисну 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 пере-
дові технології; розвиток малого та се-
реднього підприємництва в області та 
Чернігові; пошук шляхів взаємодії влади, 
бізнесу і населення; формування культури 
бізнесу. 
 

 

https://dtkt.com.ua/
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