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ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» !
Періодичні видання відіграють значну роль у житті кожного
науковця, студента, оскільки в них оперативно відображається найактуальніша інформація. Спеціальний випуск нашого
бюлетеня містить бібліографічну інформацію про періодичні
видання, які буде отримувати бібліотека протягом 2021 року.
Періодичні видання розташовані за тематичними розділами і супроводжуються анотаціями та вебадресами.
Зміст періодичних видань докладно відображено в Електронному каталозі (http://catalog.stu.cn.ua/), а також електронних каталогах і картотеках локальної мережі Бібліотеки.
Завдяки багатоаспектній науковій обробці користувачі мають можливість ознайомитись не лише зі змістом періодичних
видань, а й з повним аналітичним описом статей (автор, назва, шифри УДК, анотації, ключові слова).
Інформація про надходження чергових номерів видань, а
також про місцезнаходження друкованих примірників і електронних копій публікується на сайті «Відкритий реєстр періодики НБ НУ "Чернігівська політехніка"» (http://rfid.stu.cn.ua/).
З питань передплати періодичних видань, необхідних для
навчального процесу і наукової діяльності, звертатися за адресою: bibliograf101@ukr.net.
Запрошуємо відвідати читальні зали і вебресурси Наукової
бібліотеки Національного університету «Чернігівська політехніка»! З повагою, Ваша бібліотека.
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ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Аспекти публічного управління = Public
administration aspects / Дніпропетров.
регіонал. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ.
упр. при Президентові 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
служба, регіональне та муніципальне управління.
Вебсторінка: https://aspects.org.ua/index.php/journal
Економіка України = Economy of Ukraine :
науковий 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, світогосподарські зв’язки, економіка
зарубіжних країн, наукові дискусії з найактуальніших економічних проблем сьогодення.
Вебсторінка: http://www.economukraine.com.ua/
Економіка. Фінанси. Право : наук. журн. /
Аналітик, 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
Маркетингу ; ред. А. Павленко. – Київ : [б. в.].
– Виходить раз на два місяці.
В журналі висвітлюються новини Українського
маркетингу, огляди ринків, сучасні маркетингові
технології і документи. На сторінках журналу
відбувається дискусія про сучасні тенденції
розвитку маркетингу, практики діляться своїм
досвідом ефективного застосування маркетингових технологій.

Статистика України = Statistics of Ukraine :
науково-інформаційний журнал / Державний ком. статистики України, НДІ статистики
Держкомстату України ; ред. О. Васєчко. –
Київ : [б. в.], 1998. – Виходить щоквартально.
У журналі висвітлюються загальні наукові та
практичні проблеми статистики, соціальноекономічне становище України, проблеми розвитку її економіки. 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 України ; редкол.: О. Варецька (голов. ред.) [та
ін.]. – Київ : [б. в.], 1995. – Виходить 8 разів на
рік.
Журнал висвітлює соціально-трудові проблеми
в Україні, публікуються матеріали з питань ринку праці, зайнятості населення і безробіття,
соціального 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
операції, податково-бюджетна політика. Видання розраховано на науковців і спеціалістів,
які займаються питаннями управління економікою, вивчають теорію та практику формування
ринкових відносин в Україні, присвячено науковим здобуткам молодих науковців – аспірантів
та здобувачів наукових ступенів кандидата та
доктора економічних наук.
Вебсторінка: http://dndiime.org/uk/

Товари і ринки = Commodities and markets : міжнар. наук.-практ. журн. / Київ.
нац. торг.-екон. ун-т. – Київ: Вид-во
КНТЕУ, 2006. – Виходить двічі на рік.
Міжнародний науково-практичний журнал
зареєстровано як фахове видання з технічних наук (технологія продуктів харчування,
товарознавство) та економічних наук категорії "Б".
Висвітлення питань теорії та практики товарознавства, нових технологій, готельноВебсторінка:
http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
ресторанного бізнесу, маркетингу, мерчанarhive.php
дайзингу, логістики, якості та безпеки товаМаркетинг и реклама : всеукраинский науч- рів (послуг), стандартизації, метрології, сертифікації та управно-практический журнал / Издательский ління якістю, захисту прав споживачів.
центр „Студцентр”. – Киев-Харьков.
Вебсторінка: http://tr.knute.edu.ua/index.php?lang=uk
Провідне міжнародне спеціалізоване видання з
маркетингової тематики. Публікує найсвіжіші
Управление персоналом. – Київ, 2005. –
новини в галузі маркетингу та реклами, експерВиходить щомісяця.
тні думки, заходи, огляди, тенденції.
Єдине спеціалізоване видання в Україні, яке
висвітлює вітчизняний та міжнародний досвід управління персоналом в ексклюзивних
інтерв'ю, кейсах практиків, оглядах найважливіших тематичних заходів. Щомісяця в
виданні: дієві практичні рекомендації керівВебсторінка: https://www.mr.com.ua/
никам компаній і підприємств від провідних
Регіональна економіка : наук.-пр. журн. /
управлінців; найактуальніші тенденції на
Нац. акад. наук України, Ін-т регіонал. досринку; найсвіжіша аналітика ринку праці від
лідж. НАН України, Ін-т екон. промисловості
провідних компаній тієї чи іншої галузі; досНАН України, Укр. асоц. регіон. наук. – лідження в сфері управління персоналом; кращі кейси з управЛьвів : [б. в.], 1996. – Виходить щоквартально. ління від великих глобальних компаній; апробовані вітчизняною
У журналі висвітлюються теоретичні та прикла- практикою методи і інструменти вирішення навіть давніх кадродні питання, пов'язані з формуванням та реалі- вих проблем; роз'яснення законодавства від адвокатів-практиків
зацією державної регіональної політики в Украї- по трудовому праву.
ні, проблемами соціально- економічного життя
Вебсторінка: https://mediapro.ua/ru/product/upravlenieїї регіонів.
personalom
Вебсторінка: http://ird.gov.ua/pe/
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Деньги.ua : всеукр. журн. / ЗАО " Украинская Медиа Группа" ; гл. ред. А. Крамаренко. – Київ . : Изд. дом "УМХ", 2006
Журнал для тих, хто хоче грамотно і ефективно розпоряджатися власними фінансами,
розумніше їх витрачати та робити своє життя
комфортнішим та благополучнішим.

Лісовий і мисливський журнал. – Київ :
ТОВ "Видавничий дім "ЕКО-інформ",
1995. – Виходить раз на два місяці.
Спеціалізоване видання в Україні, яке висвітлює не тільки усі напрямки діяльності лісового
і мисливського господарства нашої країни, а й
представляє новітні досягнення в галузі обладнання для лісового сектора. На сторінках
цього видання ви можете дізнатися про всі
найновіші події та нововведення в лісовій
галузі; думку фахівців щодо офіційних подій,
що відбуваються у Держлісгоспі України, суВебсторінка: http://dengi.ua/
часні технології лісорозведення, охорони та захисту лісу, міжнародну співпрацю, мисливське господарство, зброю, рибальство, кіноСІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
логію та інше.
Вебсторінка:
http://www.ekoinform.com.ua/index.php?
Агроном / «АгроМедіа»; Інститут садівництва НААНУ. – Київ : [б. в.], 2003. – Вихо- option=com_docman&Itemid=59&lang=uk
дить щоквартально.
Лісовий вісник : всеукраїнський журнал. –
Журнал про сучасне вирощування сільськогосЛуцьк, 2011. – Виходить щомісячно.
подарських культур. На його сторінках ви змоВисвітлюються досягнення і проблеми галузі
жете дізнатись про останні досягнення у сфелісового та мисливського господарства, надарах землеробства, рослинництва, агрохімії,
ється інформація про стан навколишнього
насінництва, селекції, захисту рослин, агротехприродного середовища, публікуються всеукніки та зберігання сільгосппродукції, а також
раїнські та міжнародні новини, розповіді про
запозичити передовий досвід ваших колег.
цікавих людей, мисливство, рибальство, а
також факти з життя тварин, рослин, птахів,
мальовничі, не відомі нам куточки України та
світу. Серед дописувачів «Лісового вісника» –
Вебсторінка: https://agronom.com.ua/
знані журналісти України, Польщі, Білорусі,
Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / літератори та історики, екологи, науковці, працівники природоохоНац. акад. аграр. наук України. – Київ :
ронних служб та мисливствознавці.
Аграрна наука, 1922. – Виходить щомісяця.
Вебсторінка: https://lisvisnyk.com.ua/
Проблематика: наукові пошуки українських
Карантин і захист рослин : наук.- виробн.
учених у різних галузях сільського господарстжурн. / Ін-т захисту рослин, Головна
ва, результати фундаментальних і прикладних
держ. інспекція з карантину рослин
досліджень з питань землеробства, рослинниУкраїни ; ред. О. І. Борзих. – Київ :
цтва, тваринництва, кормовиробництва, вете"Колобіг". – Виходить щомісяця.
ринарної медицини, селекції, генетики рослин і
Публікації результатів досліджень шкідлитварин, механізації, агроекології, радіології,
вих об’єктів, засобів і методів захисту сільмеліорації, переробки та зберігання сільськоськогосподарських культур від шкідників,
господарської сировини, економіки АПК.
хвороб та бур’янів в умовах різних ґрунтово
Вебсторінка: http://agrovisnyk.com/
-кліматичних зон України, рекомендації щодо вибору найефективніших заходів, інфорЗемлевпорядний вісник : наук.-вироб.
мація про карантинні об’єкти.
журн. / Держ. агентство земел. ресурсів
України.
–
Київ
:
Ред.
журн.
Вебсторінка: http://naas.gov.ua/content/literatura/1051/
"Землевпорядний вісник", 1997. – Виходить
Физиология растений и генетика =
щомісяця.
Фізіологія рослин і генетика = Plant physДержавне спеціалізоване видання у сфері
iology and genetics : науч.-теор. журн. /
земельних відносин, на сторінках якого
Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиоловисвітлюється життя галузі, кращий вітчизнягии растений и генетики. – Київ:
ний і зарубіжний досвід, порушуються земель[б. и.], 1969. – Виходить раз на два місяці
ні проблеми, подаються різні точки зору, думПублікує результати оригінальних досліки з актуальних питань земельної реформи і
джень, огляди, короткі повідомлення та
фахової освіти, публікуються наукові дометодичні статті стосовно головних аспектів
слідження вчених, ведуться відкриті семінари з актуальних питань
фізіології, біохімії, генетики і селекції росземельного законодавства, надаються роз’яснення, коментарі,
лин, клітинної й молекулярної біології, біоаналізуються помилки, друкуються нові офіційні документи.
технології та екології, а також статті з історії
Вебсторінка: https://zemvisnuk.com.ua/
науки, рецензії на нові книги, інформації
Ландшафт и архитектура = Landscape and про наукові з’їзди, координаційні наради, ювілеї.
architecture = Ландшафт і архітектура :
Вебсторінка: https://www.frg.org.ua/uk/
журн. о ландшафт. архит. и дизайне / засн.
ТУРИЗМ. ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
О. Камолікова, вид. ПП "Консалтинг. бюро
"Ландшафт і архітектура". – Київ.
Міжнародний туризм : Журнал про мандВидання познайомить вас з сучасними технорівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журлогіями і новітніми тенденціями в області
налу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992.
створення простору і ландшафтної архітектуЖурнал розповідає про заморські дивовижі
ри, з концептуальними розробками дизайну
та вітчизняні цікавини, природні та рукосередовища, з цікавими людьми професії, з
творні чудеса планети, знайомить із відомиподіями ландшафтного світу.
ми мандрівниками й митцями, представляє
провідні торгові марки, публікує матеріали
про автоподорожі, спорт, здоров’я, товари
для відпочинку та комфорту, пропонує сотні
Вебсторінка: http://laburo.com.ua/
варіантів відпочинку.
Вебсторінка: https://intour.com.ua/
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ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : наук.-теорет.
журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т географії, Укр. географ. т-во. – Київ : [б. в.], 1992. –
Виходить щоквартально.
Журнал висвітлює фундаментальні і прикладні
здобутки з географії та картографії. Публікує
оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки.
Вебсторінка: https://ukrgeojournal.org.ua
НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
Геоінформатика : наук. журн. / Центр менеджменту 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
геоінформації, методам її отримання та використання в науках про Землю.
Вебсторінка: www.geology.com.ua
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 водопровідноканалізаційного господарства України, і шляхи
їх подолання, реальний досвід провідних компаній, інформаційний обмін, порівняльний
аналіз показників галузевих підприємств, проведення моніторингу, впровадження нових
технологій і альтернативних розробок у сфері
водопостачання, водопідготовки та водовідведення, освітлення окремих питань і проблем

галузі.
Вебсторінка: http://www.waterwork.kiev.ua/uk/

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
Інтегровані технології та енергозбереження : щокв. наук.-практ. журнал. / Нац. техн.
ун-т "Харк. політехн. ін-т" ; голов. ред.
Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ",
1998 . – Виходить щоквартально.
Розглядаються питання та проблеми сучасної енергетики, енерготехнології енергоємних галузей 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,
тепло- та масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки; питання та проблеми електроенергетики та енергетичного
менеджменту.
Вебсторінка: http://ite.khpi.edu.ua/
Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics : наук.пр. журн. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін
-т". – Харків: [б. в.], 2002. – Виходить раз на
два місяці.
Журнал публікує оригінальні результати
досліджень з аналітичного, чисельного та
мультифізичного методів моделювання електрофізичних процесів в електротехнічних
електромеханічних та електроенергетичних
установках та системах, з розробки нових
електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними та екологічними показниками в
таких сферах, як: – теоретична електротехніка, – інженерна
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електрофізика, – техніка сильних електричних та магнітних полів, – електричні машини та апарати, – електротехнічні комплекси та системи, – силова електроніка, – електроізоляційна та
кабельна техніка, – електричний транспорт, – електричні станції, мережі і системи та безпека електрообладнання.
Вебсторінка: http://eie.khpi.edu.ua/
Электрические сети и системы : производственно-практический журнал / НЭК
`Укрэнерго.
Журнал
створений
для
висвітлення
сьогоднішнього стану електричних мереж і
електромережевого господарства, їх проблем,
а також планів і перспектив розвитку. Публікує
технічні дослідження, порівняльні статистичні
огляди, аналізує стан електроенергетичної
промисловості як на Україні, так і в країнах
СНД і світу.
Вебсторінка: http://electromagazine.com.ua/web&systems.php
Электрик. – Киев : [б. и.]. – Выходит ежемесячно.
Публікує актуальні матеріали за такими
розділами, як енергетика, електроавтоматика, джерела живлення, освітлювальні
прилади, а також методичні рекомендації,
оглядові статті з коментарями провідних
фахівців галузі, інформація про спеціалізовані виставки. Особлива увага приділяється висвітленню економічних новин в енергетиці та електротехніці.
Вебсторінка: http://www.electrician.com.ua/

Промислова електроенергетика та електротехніка : інформ. зб. / ТОВ "ЕТІН". –
Київ : [б. в.], 1996. – Виходить щоквартально.
Журнал публікує науково-технічну інформацію в галузі електроенергетики, енергозбереження та енергоаудиту.
Розглядаються проблеми енергоаудиту, енергозбереження, енергоефективності. Аналізуються наукові розробки в галузі електроенергетики та електротехніки, технології проектування електропостачальних систем промислових і цивільних об'єктів, проблеми впровадження нового електрообладнання та матеріалів, енергозбереження в ЖКГ, настройки та експлуатації електроустановок. Досліджуються питання: безпеки на виробництві та в
галузі, практичні аспекти організаційного, експлуатаційного і ремонтного обслуговування енергетичних підприємств, економічної
діяльності, науково-технічні досягнення, проблеми. Даються докладні тлумачення основних положень і змін ПУЕ. Проводиться детальний аналіз діючих нормативів, наводяться коментарі до різних
нормативних документів. Детально і докладно розглядаються проблеми, електробезпеки, безпеки праці, нормативної бази, питань
сертифікації. Наводяться проекти нормативно-правових документів.
Вебсторінка: http://www.promelektro.com.ua/journal.html
Електронне моделювання = Электронное
моделирование = Electronic modeling :
міжнар. наук.-теорет. журн. / Нац. акад.
наук України, Ін-т пробл. модел. в енерг.
ім. Г. Є. Пухова. – Київ: Академпериодика, 1979. – Виходить раз на два місяці.
В журналі «Електронне моделювання»
публікуються оригінальні і оглядові роботи з
основних проблем електронного моделювання: математичне моделювання та обчислювальні методи; інформаційні технології; обчислювальні процеси та системи;
паралельні обчислення; застосування методів і засобів моделювання.
Вебсторінка: https://www.emodel.org.ua/uk/
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Новини енергетики : щоміс. наук.-техн.
аналіт. журн. / Всеукр. енерг. ком. – Київ:
КВІЦ, 1995. - Виходить щомісяця
В журналі Ви можете дізнатися про світові
та вітчизняні досягнення в галузях паливно
-енергетичного
комплексу,
про
нові
публікації та заходи Всесвітньої енергетичної ради, про здобутки й досвід, проблеми
й успіхи енергетичних, вугільних та нафтогазових компаній України.
Вебсторінка: http://ukrenergosert.com.ua/novosti-energetiki/
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
досліджень у таких галузях: теоретична
електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне
перетворення
енергії,
електроенергетичні системи та електротехнологічні
комплекси,
інформаційновимірювальні системи в електроенергетиці;
звіти наукових конференцій, бібліографічні

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

РАДІОТЕХНІКА ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА
Известия высших учебных заведений :
Радиоэлектроника : ежемес. науч.-техн.
журн. / Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политех. ин-т". – Київ : [б. и.], 1958. – Виходить
щомісяця.
Міжнародний щомісячний науково-технічний
журнал з радіотехніки та радіоелектроніки.
Висвітлює актуальні теоретичні проблеми
радіоелектроніки;
результати
науководослідних робіт, передовий досвід, розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки.
Вебсторінка: http://radio.kpi.ua/
Радиокомпоненты. Научно-популярный
журнал / Учред. – МП «СЕА». – Київ : Радиоаматор, 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 компонентів,
фахівців з ремонту та експлуатації радіоелектронної апаратури.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Безпека інформації = Security of information : наук.-практ. журн. / Нац. авіац.
ун-т. – Київ: Вид-во НАУ, 1995. – Виходить три рази на рік.
Висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки. Рубрики журналу: безпека комп’ютерних мереж та
Інтернет, безпека систем електронного
урядування, захист програмного забезпечення та обладнання, кібербезпека та захист критичної інформаційної інфраструктури, конкурентна розвідка та управління
знаннями, криптологія, стеганографія та стегоаналіз, організаційно-правові питання безпеки інформації, управління інформаційною безпекою.
Вебсторінка: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity
Захист інформації : наук.-техн. журн. /
Нац. авіац. ун-т. – Київ: [б. в.], 1999. - Виходить щоквартально
Журнал присвячений висвітленню питань
дослідження
теоретичних,
науковотехнічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та
засобів забезпечення захисту інформації
при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів
та інформаційних технологій.
Вебсторінка: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI
Телекомунікаційні та інформаційні технології : наук. журн. / Держ. ун-т телекомунікац. – Київ: [б. в.], 2003. - Виходить
щоквартально.
Тематика: телекомунікації, інформаційні
технології, обчислювальна техніка, навчальний процес.

Вебсторінка:http://tit.dut.edu.ua/index.php/
telecommunication/about
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Фізико-хімічна механіка матеріалів =
Физико-химическая механика материалов = Physicochemical mechanics of materials : міжнар. наук.-техн. журн. / Нац.
акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім.
Г. В. Карпенка. – Львів: [б. в.], 1965. Виходить раз на два місяці.
Журнал висвітлює результати досліджень і
подає огляди щодо наступних проблем:
процеси руйнування, моделі зародження й
росту тріщин; корозійна втома, корозія під
напруженням, фретинг-корозія; вплив середовищ, зокрема водню і радіації, низьких
і високих температур; розрахунок на міцність і довговічність у
Радиоаматор : ежемес. науч.- попул. журн. вищеподаних умовах; технологія зміцнення, оптимізація струкпо радиотехнике и электронике / Научно- тури та захист від корозії; неруйнівний контроль дефектності та
техническое общество радиотехники и діагностика.
Вебсторінка: http://pcmm.ipm.lviv.ua/
связи Украины ; гл. ред. З. В. Божко. –
Київ : [б.в.], 1993. – Виходить щомісяця.
ДЕРЕВООБРОБКА
Тематикою журналу є висвітлення питань
діяльності радіоаматорства, проблем сучасМебельное дело: практ. журн. – изданої радіоелектроніки і зв'язку. Публікації з
тельский
центр
«Информбизнес»,
конструювання
і
ремонту
аудіо2014 – Виходить щоквартально.
відеоапаратури, електронна схемотехніка,
Український журнал для виробників меблів і
ремонт і модернізація побутової електроніки,
деревообробників.
Виробничо-практичне
радіозв'язок і телекомунікації, зокрема дротовидання, що висвітлює актуальні аспекти
вий і мобільний зв'язок, кабельне телебаченмеблевого бізнесу і деревообробки.
ня, а також допомога радіоаматорам у вирішенні проблем теорії і
практики, підтримка освіти радіоаматорства.
Вебсторінка: http://www/.ra-publish.com/ua
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зації бізнесу; особливості експорту продукції до різних країн, викоМетрологія
та
прилади:
Науково- нання умов країн-отримувачів.
Вебсторінка: https://techmedia.com.ua/product/upravlinna-akistu
виробничий журнал / ВКФ "Фавор". – Харків, 2006. – Виходить щоквартально.
БУДІВНИЦТВО
Науково-виробничий журнал є спеціалізоваБетон и железобетон в Украине : науково
ним періодичним виданням, призначеним для
-практичний виробничий журнал. – Полкерівників і спеціалістів підприємств і організатава : ООО"Творчество-образованиецій, метрологічних служб, науково-дослідних
наука",2000. – Виходить раз на два місяці.
установ. У виданні міститься офіційна інфорЖурнал висвітлює новітні наукові розробки
мація Мінекономрозвитку України, компетентні
в галузі, впровадження сучасних технологій
роз'яснення та коментарі фахівців, матеріали
в будівельну індустрію, тісний зв'язок науки
наукової та практичної спрямованості щодо
з будівельним виробництвом, адаптація
наукових проблем розвитку метрології, питань
зарубіжних нормативних документів до вітметрологічного забезпечення.
чизняних умов, інформація про діючі норми і
Вебсторінка: http://ua.amu.in.ua/journal1
стандарти, сприяння подальшому розвитку
бетону та залізобетону та інших композитУкраїнський метрологічний журнал : наук.техн. журн. / Нац. наук. центр "Інститут мет- них конструкційних матеріалів.

рології". – Харків : [б. в.], 1995. – Виходить
щоквартально.
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 зразків, фундаментальної
та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби
вимірювання.
Вебсторінка: http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=170

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

Промислове будівництво та інженерні споруди : науково-виробничий журнал / Держ.
корпор.
Укрмонтажспецбуд”,
ВАТ
“УкрНДІпроектстальконструкція ім. В. М.
Шимановського” ; голов. ред. В. П. Адріанов. – Київ : [б. в.], 2007. – Виходить щоквартально.
Інформація у виданні подається за такими
розділами: регуляторна діяльність у будівництві, сучасне проектування та будівництво,
просторові конструкції, облік та оподаткування
на підприємствах будівельної галузі, сталеві
конструкції, абразивні матеріали.
Стандартизація. Сертифікація. Якість :
Вебсторінка: Видання розміщено на сайт і Національної
наук.-техн. журн. / Укр. наук.-дослід. і навч. бібліотеки України ім. В.І.Вернадського
центр проблем стандартизації, сертифікаХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ції та якості. – Харків: [б. в.], 1998. – Виходить раз на два місяці.
Хлебный и кондитерский бизнес : науч.У журналі публікуються результати досліпракт. журн. – [Б. м. : б. и.], 2011.
джень проблем розвитку складових інфраРинок хліба в Україні: тенденції та перспекструктури якості: технічного регулювання,
тиви розвитку. Підвищення ефективності
оцінки відповідності, ринкового нагляду, метроботи енергетичного обладнання хлібозарологічного забезпечення, стандартизації, а
водів. Інноваційні технології упаковки хлітакож дослідження з підвищення ефективносба. Видання для підприємств хлібопекарті систем управління.
ської, кондитерської промисловості та суміжних сегментів.
Управління якістю / ДП «Український науково -дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якосВебсторінка:
http://meatbusiness.ua/
ті», ДП «Всеукраїнський державний наукоhlebnyj-i-konditerskij-biznes/
вовиробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
живачів". – Київ, 2017. – Виходить щомісяця.
Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.Спеціалізований журнал, який допоможе підпопул. журн./ Міжнар. акад. безпеки життєвищити якість виробничих процесів і продукдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ : Осції, впровадити маркетингові стратегії якості,
нова, 2003 . – Виходить щомісяця.
виконати вимоги міжнародних стандартів
Висвітлює питання організації безпеки житякості. На сторінках журналу: практика застотєдіяльності в навчально-виховних закласування міжнародних стандартів на вітчизнядах,
установах,
організаціях.
Надає
них підприємствах; огляд найкращих доступних технологій для
офіційну інформацію Міністерства освіти і
підприємств різних галузей; практика оцінювання, декларування та
науки України та Міністерства надзвичайсертифікації відповідності; державний контроль і нагляд, технічне
них ситуацій з питань безпеки життєдіяльта нормативно-правове регулювання; огляд специфіки галузевих
ності, охорони праці, пожежної та
стандартів (ДСТУ), змін у технічних умовах (ТУ); стандарти
радіаційної безпеки, надзвичайних
(директиви) ЄС: знайомство, вивчення, впровадження; усе про
ситуацій, побутового травматизму.
маркування та пакування продукції, маркування СЄ; контроль якості на підприємстві, діяльність виробничих лабораторій; прогресивні
Вебсторінка: http://ohoronapraci.kiev.ua/
маркетингові стратегії якості, 6 сигм, бенчмаркінг і система оптиміІнформаційний бюлетень з міжнародної
метрології / Нац. наук. центр "Інститут
метрології". – Харків : [б. в.], 2014. – Виходить двічі на рік.
Бюлетень знайомить читачів із діяльністю
міжнародних і регіональних організацій з
метрології та їхніми основоположними документами, а також із метрологічною інфраструктурою різних країн світу; інформує про
міжнародні заходи та нові світові досягнення в галузі метрології
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Охорона праці : наук.-виробн. щомісяч.
журн. / Ком. по нагляду за охороною
праці України. – Київ : Преса України.
Інформаційний матеріал журналу розкриває
найкращі практики у профілактиці виробничого травматизму, сприяє формуванню високої культури безпеки праці. До кожного
номера журналу видається додаток з новими актуальними 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: https://ohoronapraci.kiev.ua/

Пожежна та техногенна безпека : всеукр.
наук.-вироб. журн. / ТОВ "Пожосвіта". 
Київ : Пожосвіта.
В виданні все про функціонування пожежнорятувальної служби, добровільного пожежного товариства, відомчої та сільської
пожохорони, ветеранських організацій.
Наукові дослідження.
Бюлетень
держреєстру
нормативноправових актів, коментарі, плакати й рекомендації з питань пожежної та техногенної
безпеки.
ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Вісник кримінального судочинства :
наук. - практ. журн. / Київ. нац. ун-т імені
Тараса Шевченка, ТОВ “Правова Єдність”. – Київ : Правова єдність, 2015. –
Виходить щоквартально.
Науково-практичний журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в
яких можуть публікуватися основні наукові
результати 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 проблемам правознавства: теорії та історії держави і
права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового,
господарського, адміністративного, митного,
екологічного, 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
Держава і право : Юридичні і політичні
науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ:
[б. в.], 1997. - Виходить щоквартально.
У збірнику висвітлюються актуальні питання
теорії та історії держави і права, державного
управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології,
кримінального
і
кримінальнопроцесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки

Публічне право = Публичное право =
Pablic law : наук.-практ. юрид. журн. / Всеукр. громад. орг. "Майбутнє країни", Ужгород. нац. ун-т. – Київ : [б. в.], 2011. – Виходить щоквартально.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі юридичних наук. Включено до міжнародної наукометричної бази "Index
Copernicus 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. Корецького, Нац. ун-т "Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого". – Київ :
Ред. журн. "Право України", 1922. – Виходить щомісяця.
Публікує матеріали науково-теоретичного та
практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності. Журнал включено до
переліку наукових фахових видань України.
Вебсторінка: http://pravoua.com.ua/ua/
Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. /
Нац. акад. правових наук України, Київ.
регіон. центр, Н.-д. ін-т приват. права і пва, ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком
Інтер, 2003. – Виходить щомісяця.
Журнал пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової
науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової
практики, друкує коментарі до законодавства,
знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів, тощо. Включено до переліку
наукових фахових видань України.
Вебсторінка: https://www.publichne-pravo.com.ua/index.php?
lang=uk

Теорія і практика інтелектуальної власності = Theory and practice of intellectual
property : наук.-практ. журн. / Н.-д. ін-т
інтелектуальної власності Нац. акад.
прав. наук України. – Київ: [б. в.], 2002. –
Виходить раз на два місяці.
На шпальтах журналу обговорюється широке коло питань теоретичного, практичного
та методологічного характеру, точаться
наукові дискусії, висвітлюються вітчизняні
та закордонні новини у сфері інтелектуальної власності й інноваційної діяльності.
Вебсторінка: http://www.inprojournal.org/uk/golovna/
Часопис Київського університету права =
Law Review of Kyiv university of law : укр.
наук.-теорет. часоп. / Київ. ун-т права
НАН України, Ін-т держ. і права ім.
В. М. Корецького НАН України. – Київ:
[б. в.], 2001. – Виходить щоквартально.
На сторінках журналу друкуються статті
провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі юриспруденції, висвітлюються
актуальні проблеми всіх галузей права, а
також теоретичні та практичні питання, що
виникають у юристів під час здійснення ними професійної діяльності.
Вебсторінка: https://chasprava.com.ua/index.php/journal

Вебсторінка: http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/
derjava_i_pravo.html
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СОЦІОЛОГІЯ
Соціологія: теорія, методи, маркетинг :
наук.-теор. журн. / Ін-т соціол. Нац. акад.
наук України. – Київ : [б. в.], 1997. – Виходить щоквартально.
Проблематика журналу: Теорія та історія соціології, 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

Вища освіта України : теорет. та наук.метод. часоп. / Ін-т вищої освіти Нац.
акад. пед. наук України. – Київ: Педагогічна преса, 2001. – Виходить щомісяця.
Теоретичний та науково-методичний журнал. Містить матеріали з проблем організації та розвитку вищої освіти в Україні,
методології і методики освітнього процесу,
висвітлює моделі освіти і навчання в зарубіжних країнах.
Вебсторінка: https://wou.npu.edu.ua/

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

Газета «Освіта України» – щотижнева газета, єдине офіційне друковане видання Міністерства освіти і науки України.
Заснована у 1996 році.
Друкує на своїх сторінках офіційну інформацію, аналітичні статті з галузей педагогічної науки, матеріали про основні тенденції освітнього і виховного процесу в
Україні та за кордоном.

Бізнес. – Київ : Бліц-інформ, 1992.
Щомісячне ділове видання про економічні
події,
тренди
і
проблеми
бізнессередовища.
Видання є інформаційно-аналітичним супер-маркетом для ділових людей, тобто
відрізняється
тематичної
широтою
публікацій, що дозволяє задовольнити
найширші запити читачів. Кожен, кому не
байдужі політико-економічні події і проблеми бізнес-середовища, у кого щодня виниВебсторінка: http://lib.pedpresa.ua/category/ofitsiyni-vidannya/
кають питання, пов'язані з веденням власного бізнесу, може знайти в БІЗНЕС ін- osvita-ukrayini

формацію для себе.
Вебсторінка: https://dtkt.com.ua/

Газета «Урядовий кур'єр» – щоденне видання центральних органів виконавчої влади України. Оперативно інформує про найголовніші 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,
нормативні
документи
міністерств і відомств та коментарі до них.
У газеті широко представлена культура,
духовність, історія України, традиції нашого
народу. Багато уваги приділяє видання
вітчизняній науці, пошукам та відкриттям учених, впровадженню інноваційних підходів і технологій у економіці, освіті, медицині. Ґрунтовно висвітлюється тема охорони здоров’я, зокрема
проблеми реформування галузі, забезпечення доступності сучасної медичної допомоги, шляхи подолання соціально небезпечних хвороб, популяризується здоровий спосіб життя.
Вебсторінка: https://www.ukurier.gov.ua/uk/

Засновник: Наукова бібліотека НУ «Чернігівська політехніка»
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