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СПЕЦВИПУСК 

 

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 2022 року. 

Періодичні видання розташовані за тематичними роз-
ділами 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 пері-
одичних видань, а й з повним аналітичним описом статей 
(автор, назва, шифри УДК, анотації, ключові слова). 

Інформація про надходження чергових номерів ви-
дань, а також про місцезнаходження друкованих примір-
ників і електронних копій публікується на сайті «Відкритий 
реєстр періодики НБ ЧНТУ» (http://rfid.stu.cn.ua/). 

З питань передплати періодичних видань, необхідних 
для навчального процесу і наукової діяльності,  
звертатися за адресою: library92@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 

Forbes Ukraine / UMH group. – ООО 
«УЯВи!», 2020. – Виходить 10 разів на рік. 
Підприємницький капіталізм – найуспішніша 
соціальна технологія за пам’яті Homo 
sapiens. Вона звиває інтереси покупців і  
продавців у висхідну спіраль прогресу.  
Компанії, озброєні цією технологією, торже-
ствують над конкурентами, тому що ставлять 
на перше місце вигоду інших людей – своїх 
споживачів. З цього, а не навпаки випливає 
вся решта: гарні умови праці для  

співробітників, увага до легітимних позицій соціальних і  
культурних груп, уважність до наслідків своїх дій для навко-
лишнього середовища. Forbes повертається в Україну, щоб 
оспівувати, просувати, допомагати впроваджувати цю  
технологію. 
Вебсторінка: https://forbes.ua/news 

 

Аспекти публічного управління = Public 
administration aspects / Дніпропетров. регі-
онал. 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 
 

Банковский менеджмент = Банківський 
менеджмент / засновник В. Туз. – Київ, 2005. 
– Виходить раз на два місяці. 
Банкінг цифрової ери: стратегія, фінтех,  
маркетинг і комунікації, персонал. Інтелекту-
альні активи вашого банку. 

 

 

 
 

 

Економіка України = Economy of Ukraine : 
науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгі-
влі 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/ 
 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 
право : наук. журн. / Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т. – Київ : [б. в.], 1997. – Виходить раз на 
два місяці.  
У журналі публікуються результати  
досліджень з економічних та правових  
проблем розвитку світового господарства, 
його впливу на глобалізаційні процеси 
у світі, міжнародний розподіл праці та 
міжнародні економічні відносини: науково-
технічне співробітництво, валютно-фінансові 
операції, міграція робочої сили; впливу 

зовнішньої торгівлі на розвиток національних економік. 
Вебсторінка: http://zt.knute.edu.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. 

Вебсторінка:http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php 

 

Регіональна економіка : наук.-пр. журн. / 
Нац. акад. наук України, Ін-т регіонал.  
дослідж. НАН України, Ін-т екон. промислово-
сті НАН України, Укр. асоц. регіон.  
наук. – Львів : [б. в.], 1996. – Виходить щоквар-
тально.  
У журналі висвітлюються теоретичні та  
прикладні питання, пов'язані з формуванням 
та реалізацією державної регіональної  
політики в Україні, проблемами соціально- 
економічного життя її регіонів. 

Вебсторінка: http://ird.gov.ua/pe/ 
 

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,  
соціально- економічне становище України, 
проблеми роз- витку її економіки. Значна  
увага приділяється статистичному  
моніторингу та офіційній статистичній інфор-

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

 
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.  
Журнал висвітлює питання теорії та  
практики товарознавства, нових технологій, 
готельно-ресторанного бізнесу, маркетингу, 
мерчандайзингу, логістики, якості та безпеки 
товарів (послуг), стандартизації, метрології, 
сертифікації та управління якістю, захисту 
прав споживачів. 
 
 
 

 

Вебсторінка: http://tr.knute.edu.ua/index.php?lang=uk 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UMH_group
https://forbes.ua/news
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 Управління персоналом : практ. журн. – 
Київ, 2005. – Виходить щомісяця. 
Спеціалізоване видання України для тих, хто 
працює у сфері управління людським  
капіталом та хоче отримати доступ до 
найціннішого досвіду колег у всьому світі.  
Це портфель кейсів щомісячно від практиків 
для практиків у сфері управління персона-
лом. У рубриках журналу подано основні  
блоки роботи менеджера будь-якого рівня з 
позиції управління персоналом. 

Вебсторінка: https://www.facebook.com/UpravleniePersonalom/ 
 

ТУРИЗМ. ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Міжнародний туризм : Журнал про  
мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція 
журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992.  
Журнал розповідає про заморські дивовижі  
та вітчизняні цікавинки, природні та рукотвор-
ні чудеса планети, знайомить із відомими  
мандрівниками й митцями, представляє  
провідні торгові марки, публікує матеріали 
про автоподорожі, спорт, здоров’я, товари 
для відпочинку та комфорту, пропонує сотні 
варіантів відпочинку. 
 

Вебсторінка: https://intour.com.ua/  
 

СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

Агроном / «АгроМедіа»; Інститут садівницт-
ва НААНУ. – Київ : [б. в.], 2003. –  
Виходить щоквартально. 
Журнал про сучасне вирощування сільсько- 
господарських культур. На його сторінках ви  
зможете дізнатись про останні досягнення у 
сферах землеробства, рослинництва,  
агрохімії, насінництва, селекції, захисту  
рослин, агротехніки та зберігання сільгосп- 
продукції, а також запозичити передовий  
досвід ваших колег. 
 

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

Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. / 
Нац. акад. аграр. наук України. – Київ :  
Аграрна наука, 1922. – Виходить щомісяця. 
Проблематика: наукові пошуки українських 
учених у різних галузях сільського  
господарства, результати фундаментальних і 
прикладних досліджень з питань землеробст-
ва, рослинництва, тваринництва, кормовироб-
ництва, ветеринарної медицини, селекції,  
генетики рослин і тварин, механізації,  
агроекології, радіології, меліорації, переробки 
та зберігання сільськогосподарської сировини, 

економіки 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 
земельних відносин, на сторінках якого  
висвітлюється життя галузі, кращий  
вітчизняний і зарубіжний досвід, порушуються 
земельні проблеми, подаються різні точки 
зору, думки з актуальних питань земельної 
реформи і фахової освіти, публікуються 

наукові дослідження вчених, ведуться відкриті семінари з  
актуальних питань земельного законодавства, надаються  
роз’яснення, коментарі, аналізуються помилки, друкуються нові 
офіційні документи. 
Вебсторінка: https://zemvisnuk.com.ua/ 

Карантин і захист рослин : наук.- виробн. 
журн. / Ін-т захисту рослин, Головна держ. 
інспекція з карантину рослин України ; ред. 
О. І. Борзих. – Київ : "Колобіг". – Виходить 
щомісяця. 
Публікації результатів досліджень шкідли- 
вих об’єктів, засобів і методів захисту  
сільськогосподарських культур від шкідників, 
хвороб та бур’янів в умовах різних  
ґрунтово-кліматичних зон України, рекомен-
дації щодо вибору найефективніших  
заходів, інформація про карантинні об’єкти. 

Вебсторінка: http://naas.gov.ua/content/literatura/1051/ 
 

Ландшафт и архитектура = Landscape and 
architecture = Ландшафт і архітектура : 
журн. о ландшафт. архит. и дизайне / засн. 
О. Камолікова, вид. ПП "Консалтинг. бюро 
"Ландшафт і архітектура". – Київ. 
Видання познайомить вас з сучасними  
технологіями і новітніми тенденціями в  
області створення простору і ландшафтної  
архітектури, з концептуальними розробками 
дизайну середовища, з цікавими людьми 
професії, з               подіями ландшафтного світу. 
 
 

Вебсторінка: http://laburo.com.ua/ 
 

Лісовий вісник : всеукраїнський журнал. – 
Луцьк, 2011. – Виходить щомісяця. 
Висвітлюються досягнення і проблеми галузі 
лісового та мисливського господарства,  
надається інформація про стан навколиш-
нього природного середовища, публікуються 
всеукраїнські та міжнародні новини, розповіді 
про                  цікавих людей, мисливство, рибальство, 
а також факти з життя тварин, рослин,  
птахів, мальовничі, невідомі нам куточки  
України та                     світу. Серед дописувачів «Лісового 

вісника» – знані журналісти України, Польщі, Білорусі,  
літератори та історики, екологи, науковці, працівники  
природоохоронних служб та мисливствознавці. 
Вебсторінка: https://lisvisnyk.com.ua/ 

Лісовий і мисливський журнал. – Київ : 
ТОВ "Видавничий дім "ЕКО-інформ", 1995. 
– Виходить раз на два місяці. 
Спеціалізоване видання в Україні, яке висвіт- 
лює не тільки усі напрямки діяльності лісового і 
мисливського господарства нашої країни, а й 
представляє новітні досягнення в галузі  
обладнання для лісового сектора. На сторін-
ках цього видання ви можете дізнатися про 
всі найновіші події та нововведення в лісовій 
галузі; думку фахівців щодо офіційних подій, 
що відбуваються у Держлісгоспі України, 

сучасні технології лісорозведення, охорони та захисту лісу, міжна-
родну співпрацю, мисливське господарство, зброю, рибальство, 
кінологію та інше. 
Вебсторінка:http://www.ekoinform.com.ua/index.php? option=com 
_docman&Itemid=59&lang=uk 
 

Физиология растений и генетика =  
Фізіологія рослин і генетика = Plant phys-
iology and genetics : науч.-теор. журн. / 
Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиолоии 
растений и генетики. – Київ : [б. и.], 1969. – 
Виходить раз на два місяці. 
Публікує результати оригінальних  
досліджень, огляди, короткі повідомлення та  
методичні статті стосовно головних аспектів 
фізіології, біохімії, генетики і селекції  
рослин, клітинної й молекулярної біології, 
біотехнології та екології, а також статті з 

історії    науки, рецензії на нові книги, інформації про наукові 
з’їзди, координаційні наради, ювілеї. 
Вебсторінка: https://www.frg.org.ua/uk/ 

https://www.facebook.com/UpravleniePersonalom/
https://intour.com.ua/
https://agronom.com.ua/
http://agrovisnyk.com/
https://zemvisnuk.com.ua/C:/Users/я/Documents/AIMP
http://naas.gov.ua/content/literatura/1051/
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
http://www.ekoinform.com.ua/index.php?option=com_docman&Itemid=59&lang=uk
http://www.frg.org.ua/uk/
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 ГІДРОЛОГІЯ ТА ГІДРОТЕХНІКА 
 

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

 
Хімія і технологія води : міжнар. наук.-
техн. журнал / Нац. акад. наук України. – 
Київ, 1979. – Виходить раз на два місяці. 
У журналі публікуються оригінальні наукові 
статті теоретичного і експериментального 
характеру за наступними рубриками: нове в 
науці про воду; теоретичні основи технології 
очистки та обробки води; фізична хімія  
процесів обробки води; аналітична хімія  
води; технологія водопідготовки і демінералі-

зації вод; біологічні методи очищення води; природні води. 
Вебсторінка: http://www.jwct.org.ua/uk/home-uk.html 
 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
 

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 моделюван-
ня: математичне моделювання та обчислю-
вальні методи; інформаційні технології;  

обчислювальні процеси та системи; паралельні обчислення; 
застосування методів і засобів моделювання. 
Вебсторінка: https://www.emodel.org.ua/uk/ 
 

Електротехніка і Електромеханіка =  
Electrical engineering & Electromechanics : 
наук.- пр. журн. / Нац. техн. ун-т "Харк. полі-
техн. 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 електротехніч-
них електромеханічних та електроенергетич-
них установках та системах, з розробки  

нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними  
техніко-економічними та екологічними показниками в таких 
сферах, як: – теоретична електротехніка, – інженерна  
електрофізика, – техніка сильних електричних та магнітних 
полів, – електричні машини та апарати, – електротехнічні  
комплекси та системи, – силова електроніка, – електроізоля-
ційна та кабельна техніка, – електричний транспорт,  
– електричні станції, мережі і системи та безпека електрообла-
днання. 
Вебсторінка: http://eie.khpi.edu.ua/  
 
 
 
 
 
 
 

Інтегровані технології та енергозбережен- 
ня : 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 енер-
гоємних галузей промисловості; нетрадицій-
ної енергетики, ресурсозбереження;  
питання моделювання процесів промисло-

вого обладнання, процеси та обладнання різноманітних  
галузей промисловості (хімічної, харчової, комунальної  
енергетики, медичного обладнання тощо); питання автоматизо-
ваних 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/ 
 

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 нафто-газових компаній України. 
 

Вебсторінка: http://ukrenergosert.com.ua/novosti-energetiki/ 
 

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 електропостачаль-

них систем промислових і цивільних об'єктів, проблеми впрова-
дження нового електрообладнання та матеріалів, енергозбережен-
ня в ЖКГ, налаштування 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 

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,  

інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці;  
звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди. 
Вебсторінка: http://www.techned.org.ua/ 
 

http://www.waterwork.kiev.ua/uk/
http://www.jwct.org.ua/uk/home-uk.html
http://www.emodel.org.ua/uk/
http://eie.khpi.edu.ua/
http://ite.khpi.edu.ua/
http://ukrenergosert.com.ua/novosti-energetiki/
http://www.promelektro.com.ua/journal.html
http://www.techned.org.ua/
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Электрик. – Киев : [б. и.]. – Виходить  
щомісяця. 
Публікує актуальні матеріали за такими  
розділами, як енергетика, електроавтома- 
тика, джерела живлення, освітлювальні  
прилади, а також методичні рекомендації, 
оглядові статті з коментарями провідних 
фахівців галузі, інформація про спеціалізо- 
вані виставки. Особлива увага приділяєть- 
ся висвітленню економічних новин в  
енергетиці та електротехніці. 
 

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

РАДІОТЕХНІКА ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА 
 

Известия высших учебных заведений : 
Радиоэлектроника : ежемес. науч.-техн. 
журн. / Нац. техн. ун-т Украины "Киев.  
по- литех. ин-т". – Київ : [б. и.], 1958. –  
Виходить                       щомісяця. 
Міжнародний щомісячний науково-технічний 
журнал з радіотехніки та радіоелектроніки. 
Висвітлює актуальні теоретичні проблеми 
радіоелектроніки; результати науково-
дослідних робіт, передовий досвід,  
розвиток наукових досліджень в області  
радіотехніки і радіоелектроніки. 

Вебсторінка: http://radio.kpi.ua/ 
 

Радиоаматор : ежемес. науч.- попул. журн. 
по радиотехнике и электронике / Научно- 
техническое общество радиотехники и  
связи Украины ; гл. ред. З. В. Божко. –  
Київ : [б. в.], 1993. – Виходить щомісяця. 

Тематикою журналу є висвітлення питань 
діяльності радіоаматорства, проблем  
сучасної радіоелектроніки і зв'язку. Публіка-
ції з конструювання і ремонту аудіо- відеоа-
паратури, електронна схемотехніка, ремонт і 
модернізація побутової електроніки,   
радіозв'язок і телекомунікації, зокрема дрото-

вий 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 
 

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 infor- 
mation : наук.-практ. журн. / Нац. авіац.  
ун-т. – Київ : Вид-во НАУ, 1995. –  
Виходить три рази на рік. 
Результати наукових досліджень з усіх ас-
пектів інформаційної безпеки. Рубрики жур-
налу: безпека комп’ютерних мереж та Інте-
рнет, безпека систем електронного уряду-
вання, захист програмного забезпечення та 
обладнання, кібербезпека та захист критич-
ної інформаційної інфраструктури, конкуре-
нтна 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, науково-
технічних і технологічних проблем, пов’яза-
них 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  
телекомунікації. – Київ : [б. в.], 2003. –  
Виходить щоквартально. 
Тематика: телекомунікації, інформаційні 
технології, обчислювальна техніка, навчаль-
ний процес. 
 
 
 
 
 

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

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 
 

Фізико-хімічна механіка матеріалів =  
Физико-химическая механика материа- 
лов = 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 вищеподаних умовах; технологія  
зміцнення, оптимізація структури та захист від корозії;  
неруйнівний контроль дефектності та діагностика. 
Вебсторінка: http://pcmm.ipm.lviv.ua/ 
 

МЕТРОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. СЕРТИФІКАЦІЯ. ЯКІСТЬ  
 

Інформаційний бюлетень з міжнародної 
метрології / Нац. наук. центр "Інститут мет-
рології". – 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. 

 
Український метрологічний журнал : наук.
- техн. журн. / Нац. наук. центр "Інститут  
метрології". – Харків : [б. в.], 1995. – Вихо-
дить щоквартально. 
На сторінках видання розміщується  
найповніша та найновіша інформація зі  
сфери метрології, а саме: законодавчих 
основ метрології, методів і засобів вимірю-
вань 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 

http://www.electrician.com.ua/
http://radio.kpi.ua/
http://www/.ra-publish.com/ua
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI
http://tit.dut.edu.ua/index.php/
http://pcmm.ipm.lviv.ua/
http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?id=170
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Управління якістю / ДП «Український  
науково-дослідний і навчальний центр  
проблем стандартизації, сертифікації та  
якості», ДП «Всеукраїнський державний  
науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології, сертифікації та захисту прав  
споживачів". – Київ, 2017. – Виходить  
щомісяця.  
Спеціалізований журнал, який допоможе  
підвищити якість виробничих процесів і  
продукції, впровадити маркетингові стратегії 

якості, виконати вимоги міжнародних стандартів якості. На  
сторінках журналу практика застосування міжнародних  
стандартів на вітчизняних підприємствах; огляд найкращих  
доступних технологій для підприємств різних галузей; практика 
оцінювання, декларування та сертифікації відповідності;  
державний контроль і нагляд, технічне та нормативно-правове 
регулювання; огляд специфіки галузевих стандартів (ДСТУ),  
змін у технічних умовах (ТУ); стандарти (директиви) ЄС:  
знайомство, вивчення, впровадження; усе про маркування  
та пакування продукції, маркування СЄ; контроль якості на  
підприємстві, діяльність виробничих лабораторій; прогресивні  
маркетингові стратегії якості, 6 сигм, бенчмаркінг і система  
оптимізації бізнесу; особливості експорту продукції до різних  
країн, виконання умов країн-отримувачів. 
Вебсторінка: https://techmedia.com.ua/product/upravlinna-akistu 
 

ДЕРЕВООБРОБКА  
 

Меблева справа: практ. журнал. –  
Видавничий центр «Інформбізнес», 2014. – 
Виходить щоквартально.  
Українське видання для фахівців меблевого 
ринку – виробників і продавців меблів,  
постачальників, деревообробників. 
Виробничо-практичне видання, що висвіт-
лює актуальні аспекти меблевого бізнесу і 
деревообробки. 
 
 

 

Вебсторінка: https://www.facebook.com/mebelnoedelo/ 
 

БУДІВНИЦТВО 
 

Бетон и железобетон в Украине : науково-
практичний виробничий журнал. –  
Полтава: 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 
зарубіжних нормативних документів до  
вітчизняних умов, інформація про діючі  
норми і стандарти, сприяння подальшому 

розвитку бетону та залізобетону та інших композитних констру-
кційних матеріалів. 

 
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 від експертів у сфері будівельної 
нормативної бази. 

 

 

 

 

 

 

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. 
Вебсторінка: Видання розміщено на сайт і Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

 
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 Зе-
млю. 
 
 

Вебсторінка: www.geology.com.ua 
 
 
 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 
Ukrainian Food Journal = Харчові  
технології / Nat. Univ. of food technologies. – 
Kyiv: NUFT, 2012. – Виходить щокварталь-
но.  
Ukrainian Food Journal публікує оригінальні 
наукові (дослідницькі) статті, короткі  
повідомлення, оглядові статті, новини та 
огляди літератури з усіх аспектів харчової 
науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, 
економіки та управління. 

 
Вебсторінка: http://ufj.nuft.edu.ua/ 
 

Санітарно-епідеміологічні вимоги для 
харчової промисловості та громадсько-
го харчування : вироб.-практ. вид. – ТОВ 
«ТЕХ МЕДІА ГРУП», 2019. – Виходить  
щоквартально. 
Практичне видання, що допоможе дотрима-
тися вимог санітарного законодавства на 
харчовому виробництві та підприємствах 
громадського харчування. Містить аналіз 
нормативних вимог до безпечності харчової 
продукції, санітарно-мікробіологічні  

показники безпечності різних видів продуктів. 
Вебсторінка: https://tinyurl.com/56e7hhnc 
 

https://www.facebook.com/mebelnoedelo/
http://www.geology.com.ua/
http://ufj.nuft.edu.ua/
https://tinyurl.com/56e7hhnc
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Хлібний й кондитерський бізнес : наук.- 
практ. журн. – [Б. м. : б. в.], 2011. 
Ринок хліба в Україні: тенденції та перспек- 
тиви розвитку. Підвищення ефективності 
роботи енергетичного обладнання  
хлібозаводів. Інноваційні технології  
упаковки хліба. Видання для підприємств 
хлібопекарської, кондитерської промислово-
сті та суміжних сегментів. 
 
 
 

Вебсторінка:http://meatbusiness.ua/ hlebnyj-i-konditerskij-biznes/ 
 

ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 

Вісник кримінального судочинства : наук. 
- практ. журн. / Київ. нац. ун-т імені Тара-
са Шевченка, ТОВ “Правова Єдність”. – 
Київ : Правова єдність, 2015. – Виходить 
щоквартально. 
Науково-практичний журнал включено  
до переліку наукових фахових видань Украї-
ни, 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 державно-
го будівництва, цивільного, трудового,  
фінансового, господарського, адміністратив-
ного, митного, екологічного, кримінального 
права, кримінального й цивільного процесів, 
криміналістики, питанням боротьби зі  

злочинністю та ін. Вісник включено до міжнародної наукометрич-
ної 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  
кримінально- процесуального права. Значна 
увага приділяється проблемам сучасної  

політичної науки. 
Вебсторінка: http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/ derja-
va_i_pravo.html 
 

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 правоза- 
стосовної діяльності. Журнал включено до 
переліку наукових фахових видань України. 
 

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

 

Теорія і практика інтелектуальної влас- 
ності = Theory and practice of intellectual 
property : наук.-практ. журн. / Н.-д. ін-т 
інтелектуальної власності Нац. акад. прав. 
наук України. – Київ : [б. в.], 2002. – Вихо-
дить раз на два місяці. 
На шпальтах журналу обговорюється  
широке коло питань теоретичного, практич-
ного 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  
фахів- ців у галузі юриспруденції, висвітлю-
ються 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 
 

Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. / 
Нац. акад. правових наук України, Київ. 
регіон. центр, Н.-д. ін-т приват. права і  
п- ва, ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ :  
Юрінком Інтер, 2003. – Виходить щомісяця. 
Журнал пропонує читачам статті з актуаль- 
них питань розвитку вітчизняної правової 
науки і законодавчого регулювання суспіль- 
них відносин, висвітлює тенденції судової 
практики, друкує коментарі до законодавст-
ва, 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 
 

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 ви-
дань України. 

 
 

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА  
 

Бібліотекознавство. Документознав-
ство. Інформологія = Library science. 
Record studies. Informology : наук. 
журн. / Нац. акад. кер. кадрів культ. і ми-
стецтв. – Київ : Вид-во НАКККіМ, 2004. – 
Виходить щоквартально. 
У журналі висвітлюються актуальні питання 
бібліотекознавства, документознавства, 
соціальних комунікацій. Видання розрахо-
ване на науковців, викладачів, аспірантів, 
студентів вищіх навчальних закладів, а 

також усіх, хто цікавиться даною проблематикою. 
Вебсторінка: http://journals.uran.ua/bdi/about 

http://meatbusiness.ua/
http://vkslaw.knu.ua/
http://visnyk.kh.ua/uk
http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/
http://pravoua.com.ua/ua/
http://www.inprojournal.org/uk/golovna/
http://www.publichne-pravo.com.ua/index.php
http://journals.uran.ua/bdi/about
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Бібліотечна планета: наук.-вироб. журн. / 
Нац. парламентська б-ка України. – Київ:  
[б. в.], 1998. – Виходить щоквартально. 
Видання містить наступні рубрики: Публічні 
бібліотеки і реформа децентралізації;  
З досвіду роботи; Сторінка фахівця;  
Зарубіжний досвід; Колонка каталогізатора; 
Події. Факти; Поетична сторінка, ювілеї та 
ювіляри. 
 

 
Вебсторінка: http://eb.by/oF55  

 

Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та 
практ. журн. / Нац. акад. наук України, Нац. 
б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадсько-
го, 1993. – Виходить раз на два місяці. 
Журнал «Бібліотечний вісник» – періодичне 
фахове науково-теоретичне та практичне 
видання, в якому висвітлюються актуальні 
проблеми бібліотечно-інформаційної діяль-
ності, бібліографознавства, книгознавства, 
соціальних комунікацій у бібліотечно-

інформаційній галузі. 
Вебсторінка: http://bv.nbuv.gov.ua/uk  

 

Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика : професійний журнал. 
Проблематика публікацій у журналі охоплює 
всі без винятку аспекти бібліотечної галузі, 
включаючи історичні розвідки щодо 
бібліотечної галузі в цілому, окремих  
бібліотек, видатних бібліотекарів та  
бібліотекознавців.  
 
 
 
 
 

Вебсторінка:http://www.libraryforum.info/   
 

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 жур- 
нал. 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/  
 

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

Вісник Книжкової палати = Bulletin of the 
Book Chamber : наук.-практ. журн. /  
Книжкова палата України. – Київ : Книжкова 
палата України, 1996. – Виходить щомісяця. 
Журнал висвітлює питання книгознавства, 
бібліотекознавства й бібліографознавства. 
Публікує матеріали з питань видавничої 
діяльності, нормативно-правового забезпе-
чення книговидання і книгорозповсюдження, 
аналітично-статистичні огляди випуску  
видань в Україні, проблемні статті про розви-

ток ЗМІ, книжкової та бібліотечної справи, рецензії й огляди 
нових видань, історичні розвідки. 
Вебсторінка: http://www.ukrbook.net/visnyk.htm 
 

Календар знаменних і пам'ятних дат /  
Державна наукова установа «Книжкова  
палата України імені Івана Федорова». – 
Виходить щоквартально.  
Видання містить довідки про знаменні й 
пам’ятні дати наукового, суспільно-
політичного та культурно-мистецького життя 
України та світу. Подано рекомендаційні 
списки літератури до ювілейних та пам’ятних 
дат.  
 

Вебсторінка: http://www.ukrbook.net/vydav_dil.html 
 

Колесо життя: науково-популярне видан-
ня / ТОВ «Видавництво «Колесо життя». – 
Київ. – Виходить щоквартально.    
Журнал Колесо Життя – це більше, ніж  
просто журнал. Це інвестиція в саморозви-
ток, становлення особистості і поживна їжа 
для людської душі. Видавництво журналу 
Колесо Життя вкладає в кожен свій номер 
мудрість, засновану на законах Всесвіту, 
досвід успішних експертів.  

Вебсторінка: https://koleso-gizni.com.ua/uk-ua/zhurnal-koleso-
zhizni/ 

 
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

 
Безпека життєдіяльності : всеукр. наук.- 
попул. журн. / Міжнар. акад. безпеки життє- 
діяльності. Вид-во "Основа". – Київ :  
Основа, 2003 . – Виходить щомісяця. 
Висвітлює питання організації безпеки  
життєдіяльності в навчально-виховних  
закладах, установах, організаціях. Надає 
офіційну інформацію Міністерства освіти і 
науки України та Міністерства надзвичайних 
ситуацій з питань безпеки життєдіяльності,  
охорони праці, пожежної та радіаційної  

безпеки, надзвичайних ситуацій, побутового травматизму. 
Вебсторінка: http://ohoronapraci.kiev.ua/  
 

Охорона праці : наук.-виробн. щомісяч. 
журн. / Ком. по нагляду за охороною  
праці України. – Київ : Преса України. 
Інформаційний матеріал журналу розкриває 
найкращі практики у профілактиці виробни-
чого травматизму, сприяє формуванню  
високої культури безпеки праці. До кожного 
номера журналу видається додаток з  
новими актуальними нормативно-правовими 
документами з промислової безпеки, охоро-
ни 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 пожежно- 
рятувальної служби, добровільного  
пожежного товариства, відомчої та сільської 
пожохорони, ветеранських організацій. 
Наукові дослідження. 
Бюлетень держреєстру нормативно-
правових актів, коментарі, плакати й  
рекомендації з питань пожежної та техноген-

ної безпеки. 
Вебсторінка: https://bit.ly/3z4wn6M 

http://eb.by/oF55
http://bv.nbuv.gov.ua/uk
http://www.libraryforum.info/
http://www.libraryforum.info/
http://www.libraryforum.info/
http://www.ukrbook.net/visnyk.htm
http://www.ukrbook.net/vydav_dil.html
http://ohoronapraci.kiev.ua/
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ГАЗЕТИ 
 

ВІСНИК Ч : чернігівська обласна газета / 
ТОВ «Редакція газети «Чернігівський 
вісник». – Чернігів. – Виходить щочетверга. 
Одна з найвідоміших незалежних газет 
Чернігівщини, забезпечує абсолютне  
покриття запропонованої цільової  
аудиторії. Відбиває всі сфери суспільного 
життя та діяльності міста та області. Рубри-
ки: «Новини», «Суспільство», «Здоров'я», 
«Корисна», «Реклама», «Тема номеру», 
«Гумор», «Кримінал», «Доля», «Де моя 
велика ложка?» легко знаходять своїх  

читачів. 
Вебсторінка: http://999.map.cn.ua/ 

 
Деснянка : чернігівська обласна газета / 
ТОВ «Редакція газети «Деснянська прав-
да». – Чернігів. – Виходить щотижня. 
Газета містить наступні рубрики: Авторські 
матеріали; Актуальні новини; З редакційної 
пошти; Нашого цвіту по всьому світу;  
Поради; Блоги; Афіша та багато іншого. 
 
 
 
 

 
 

Вебсторінка: https://desnyanka.com.ua/news_all.php 
 

Освіта України: газета : офіційне ви-
дання Міністерства освіти і науки  
України. – Київ, 1996. – Виходить щопо-
неділка – 50 разів на рік. 
Щотижнева газета, єдине офіційне друко-
ване видання Міністерства освіти і науки 
України. Заснована у 1996 році. 
Друкує на своїх сторінках офіційну інфор- 
мацію, аналітичні статті з галузей  
педагогічної науки, матеріали про основні 
тенденції освітнього і виховного процесу в 
Україні та за кордоном. 

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

Урядовий кур'єр : газета Кабінету Мініст-
рів України. – Київ. – Періодичність 5 р. на 
тиждень.  
Щоденне видання центральних органів  
виконавчої влади України. Оперативно  
інформує про найголовніші події у політич-
ному, економічному, громадському, культу-
рному житті країни та світу, друкує на своїх 
сторінках повні тексти законів України, Ука-
зів 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, забезпечен-
ня доступності сучасної медичної допомоги, шляхи подолання 
соціально небезпечних хвороб, популяризується здоровий  
спосіб життя. 
Вебсторінка: https://www.ukurier.gov.ua/uk/  
 

Черниговские новости – СЕМЬ ДНЕЙ : 
чернігівська міська газета / ТОВ «ЧМГ». – 
Чернігів. – Виходить щотижня. 
Інформаційна газета Чернігова, яка:  
оперативно, правдиво і повно інформує 
читача про те, що відбувається в місті;  
торкається гострих проблем, разом з  
компетентними фахівцями шукає шляхи їх 
вирішення; на її сторінках – думка городян з 
приводу подій; регулярно публікує інтерв’ю 
з цікавими людьми; різноманітна тематика 
робить її цікавою людям різних соціальних 

груп і різних родів діяльності. 
Вебсторінка: https://www.facebook.com/ChernigovNews/ 
 
 
 
 
 
 

З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ! 
 

У канун Новорічного свята та Різдва Христова  
сердечно вітаємо шановних читачів Наукової  
бібліотеки Національного університету 
«Чернігівська політехніка»! 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, творчого  
натхнення, здійснення професійних планів,  
особистих бажань та усіх мрій і задумів. 

Нехай прекрасні зимові свята та 2022 рік  
принесуть вам мир, благополуччя, родинне тепло, 
злагоду та впевненість у майбутньому!  
До зустрічі у Новому році! 

 

Щиро Ваша, бібліотека 

http://999.map.cn.ua/
https://desnyanka.com.ua/news_all.php
http://lib.pedpresa.ua/category/ofitsiyni-vidannya/
http://www.ukurier.gov.ua/uk/
https://www.facebook.com/ChernigovNews/
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Алфавітний перелік назв періодичних видань,  
передплачених на 2022 рік 

 UKRAINIAN FOOD JOURNAL  

 FORBES UKRAINE  

 АГРОНОМ 

 АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

 БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ  

 БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН В УКРАИНЕ  

 БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. 

ІНФОРМОЛОГІЯ 

 БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА 

 БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК 

 БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ  

ПРАКТИКА 

 БУДІВНИЦТВО І СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ 

 ВИЩА ШКОЛА 

 ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ  

 ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ 

 ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА  

 ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  

ПРАВОВИХ             НАУК УКРАЇНИ  

 ВІСНИК Ч 

 ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ  

 ГЕОІНФОРМАТИКА  

 ДЕРЖАВА І ПРАВО  

 ДЕСНЯНКА 

 ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 

 ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. ПРАВО  

 ЕЛЕКТРОННЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА  

 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ  

 ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ВІСНИК  

 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ,  

ПРАВО  

 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  

 ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА  

 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ З МІЖНАРОДНОЇ 

МЕТРОЛОГІЇ  

 КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ 

 КАРАНТИН І ЗАХИСТ РОСЛИН 

 КОЛЕСО ЖИТТЯ 

 ЛАНДШАФТ И АРХИТЕКТУРА  

 ЛІСОВИЙ ВІСНИК  

 ЛІСОВИЙ І МИСЛИВСЬКИЙ ЖУРНАЛ 

 МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ 

 МЕБЛЕВА СПРАВА 

 МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ  

 НОВИНИ ЕНЕРГЕТИКИ  

 ОСВІТА УКРАЇНИ 

 ОХОРОНА ПРАЦІ  

 ПОЖЕЖНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА  

 ПРАВО УКРАЇНИ  

 ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА  

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА  

 ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНЖЕНЕРНІ  

СПОРУДИ  

 РАДИОАМАТОР 

 РАДИОКОМПОНЕНТЫ 

 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  

 САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ  

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА  

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

 СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ  

 СТАТИСТИКА УКРАЇНИ  

 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ  

ТЕХНОЛОГІЇ  

 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  

ВЛАСНОСТІ  

 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА  

 ТОВАРИ І РИНКИ 

 УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ЖУРНАЛ  

 УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ  

 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  

 УРЯДОВИЙ КУР'ЄР 

 ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКА  

 ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ 

 ХЛІБНИЙ Й КОНДИТЕРСЬКИЙ БІЗНЕС  

 ЧАСОПИС КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА  

 ЧЕРНИГОВСКИЕ НОВОСТИ – СЕМЬ ДНЕЙ 

 ЭЛЕКТРИК 

 ЮРИДИЧНА УКРАЇНА  

Шановні колеги, запрошуємо до співпраці! 

На сторінках «Бібліокур’єра» Ви можете розмістити свою інформацію: поділитися подіями з життя бібліотеки,  

літературними новинками, краєзнавчою інформацією; обмінюватися професійним досвідом,  

бібліотечними інноваціями, або запропонувати свою тему. 

Будемо раді співпрацювати з Вами! 


