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ПЕРЕДМОВА

Анотований покажчик містить перелік періодичних видань,
які зберігаються в науково-технічній бібліотеці Національного
університету харчових технологій (НУХТ) та знайомить з короткою анотацією.
Матеріал розташовано за абеткою назв періодичних видань в
кожному розділі : Журнали України, Журнали країн ближнього
зарубіжжя, Реферативні журнали та Іноземні журнали. Нумерація бібліографічних записів суцільна.
Для зручності у користуванні покажчиком створений абетковий перелік назв всіх журналів та зміст. В абетковому переліку
назв зазначений порядковий номер кожного видання.
Всі документи публікуються мовою оригіналу, анотація – вітчизняною мовою.
До пакажчика не увійшли біля 185 назв іноземних журналів з
1941 по 1993 років видання.
Призначений для широкого кола наукових співробітників,
викладачів, аспірантів, студентів та інформаційних служб.
Покажчик має довідково-інформаційний характер і не претендує на повноту охоплення матеріалу.
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ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ

1. Автоматизация производственных процессов (АПП) :
всеукраинский научно-технический журнал / Киевский институт
автоматики, Государственная научно-производственная корпорация. – Киев : Киевский институт автоматики.
Інформує про перспективні напрямки автоматизації, промислових
роботів, робототехнічні комплекси та гнучкі виробничі системи.

Наявність у фонді : 1995, 1996.
2. Автоматизацiя виробничих процесiв (АВП) : всеукраїнський науково-технічний журнал / Київський інститут автоматики, Державна науково-виробнича корпорація. – Київ : Київський
інститут автоматики.
Висвітлює питання технічної підготовки і проектування автоматизованого виробництва.

Наявність у фонді : 1997-2001; 2003, 2004; 2006.
3. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів : науково-виробничий журнал / засновник : Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій.
Висвітлює найбільш важливі та актуальні питання теорії та практики автоматизації технологічних та бізнес-процесів.

Наявність у фонді : 2010-2015.
4. Автоматика : научно-технический журнал / учредители
: Академия наук Украины, Институт кибернетики имени Виктора Михайловича Глушкова. – Киев : Наукова думка. (с 1995 года
– издается под названием «Проблемы управления и информатики»).
Публікує роботи фундаментального і прикладного характеру з проблем автоматичного управління та інформатики.

Наявність у фонді : 1981-1990; 1992, 1993.
5. Автоматика. Автоматизация. Электротехнические
комплексы и системы : научно-технический журнал / учреди5
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тель : Херсонский национальный технический университет. –
Херсон.
Висвітює питання моделювання об’єктів і систем управління інформаційно-вимірювальних систем, інформаційно-керуючих комплексів
та систем, оптимального керування об’єктами та системами тощо.

Наявність у фонді : 2003-2010.
6. Агроекологічний журнал : науково-теоретичний часопис
/ засновники : Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Державна установа
«Інститут охорони грунтів України». – Київ : ДІА.
Висвітлює актуальні проблеми екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони грунтів, біорізноманіття і
біобезпеки екосистем тощо.

Наявність у фонді : 2015, 2016.
7. Академия гостеприимства : журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса / основатель и издатель :
Прес-Альянс. – Киев : Аванпост-прим.
Інформує про особливості розвитку готельного та ресторанного
бізнесу в Україні. Містить законодавчу та нормативно-правову базу.
Проводить маркетингові дослідження тощо.

Наявність у фонді : 2011-2015.
8. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки
та практики : науково-практичний журнал / засновник i видавець
: Запорізький державний медичний університетт. – Запоріжжя :
Запорізький державний медичний університет.
Публікує оригінальні дослідження, оглядові статті, викладки, тези
з наступної тематики: фармацевтична технологія, фармацевтична
хімія, фармакогнозія і фітохімія, фармацевтика, фармацевтичний
аналіз, фармакологія, фармакогнозія, фармацевтична мікробіологія,
синтез нових сполук, фармакокінетика, обчислювальна хімія та молекулярний синтез ліків, аптечна практика, клінічна та лікарняна аптека, клітинна біологія , біотехнології.
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Наявність у фонді : 2014-2015.
9. Актуальні проблеми економіки : науковий економічний
журнал / засновник i видавець : Закрите акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад «Національна академія управління».
– Київ : Інститут економіки Національної академії наук України.
Досліджує актуальні проблеми економічної теорії, державного регулювання, розвитку та реформування економіки, фінансів, маркетингу та бізнесу.

Наявність у фонді : 2001-2004; 2006-2014.
10. АПК-Информ : итоги : ежемесячный информационно-аналитический журнал / издатель : Информационное агентство
«АПК-Информ». – Днепропетровск : АПК-Информ.
Проводить аналіз роботи ринку за звітний період та чинників формування зернового і олійного ринків, цінової тенденції. Публікує оцінки
експертів головних подій місяця. Друкує прогнози подальшого розвитку.

Наявність у фонді : 2015.
11. Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / засновники : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Державне інформаційно-виробниче підприємство «Видавництво
«Преса». – Київ : Колофон. (до 2012 року – видавався під назвою
«Бюлетень вищої атестацiйної комiсiї України»).
Інформує про захист кандидатських та докторських дисертацій,
присудження вчених звань та наукових ступенів. Публікує нормативну
документацію тощо.

Наявність у фонді : 2012, 2013.
12. Аудитор України : офіційне видання / засновник : Аудиторська палата України ; видавець : Товариство з обмеженою
відповідальністю «Видавничий дім «Аудитор України». – Київ :
Аудитор України.
Розповідає про життя аудиторської спільноти. Публікує нормативні акти, які регулюють аудиторську діяльність. Інформує про взаємодію Аудиторської палати і контролюючих органів тощо.

Наявність у фонді : 2015.
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13. Банківська справа : науково-практичний журнал / видавець : Видавництво «Знання». – Київ : Знання.
Висвітлює становлення та перспективи розвитку фінансової та
банківської системи в Україні. Знайомить з досвідом функціонування
провідних держав світу та можливістю використання цього досвіду
в Україні тощо.

Наявність у фонді : 1996-2016.
14. Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / засновник та видавець : Міжнародна академія
безпеки життєдіяльності, Видавництво «Основа». – Київ : Основа.
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.

Наявність у фонді : 2003-2016.
15. Безпека праці на виробництві : практикум : всеукраїнський профілактично-практичний журнал для керівників підприємств та служб охорони праці / засновник : Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція журналу «Безпека праці на
виробництві». – Київ : Основа-принт.
Містить аналіз досвіду роботи із запобігання виробничого травматизму. Надає методичні поради з організації безпечних та здорових
умов праці. Коментує законодавчі та директивні документи.

Наявність у фонді : 2013-2015.
16. Библиотека «Баланс» : практическое руководство. – Днепропетровск : Баланс-клуб.
Друкує актуальні своєчасні статті з бухгалтерського обліку та
оподаткування. Надає консультації з питань практичного застосування норм законодавства. Інформує з тем, яка цікавить читачів, включаючи аналіз спірних і не врегульованих законодавством ситуацій. Друкує
практичні приклади, алгоритми дій, схеми бухгалтерських проводок,
зразки заповнення первинних документів.

8

Журнали України
Наявність у фонді : 2015.
17. Бібліотека кадровика : спецаалізований журнал / засновник і видапвець : Міжнародний центр фінансово-економічного
розвитку - Україна. – Київ : Аванпост-Прим.
Друкує статті за певною темою кадрової практики: покрокові інструкції з посиланнями на законодавство, зразки документів, записи
до трудових книжок, приклади локальних актів, варіанти розв’язання
складних робочих ситуацій та ін. Публікує тестові завдання з конкретної кадрової тематики.

Наявність у фонді : 2012, 2013.
18. Біоенергетика = Bіоеnergy : журнал про альтернативні
види палива та біоресурси / засновник : Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Київ : Інститут біоенергетичних
культур і цукрових буряків.
Висвітлює питання електроенергетики, заснованої на використанні біопалива.

Наявність у фонді : 2017, 2018.
19. Біополімери і клітина = Biopolymers and cell : науковий
журнал / засновник : Національна академія наук України, Інститут
молекулярної біології і генетики. – Київ : Ірина. (з 1985 року по
2001 рік – видавався під назвою «Биополимеры и клетка», з 2002
року по 2008 рік – видавався під назвою «Біополімери і клітина»,
з 2009 року – видається під назвою «Biopolymers and cell»).
Висвітлює результати фундаментальних і прикладних досліджень
взаємозв’язку структури і функцій біополімерів, їх взаємодію у процесі
утворення і функціонування надмолекулярних структур, участі біополімерів у процесах регуляції експресії генетичної інформації.

Наявність у фонді : 2012-2015.
20 Біотехнологія : науковий журнал / Національна академія
наук України, Інститут біохімії імені Олександра Володимировича Палладіна. – Київ. (з 2013 року – видається під назвою
«Biotechnologia Acta»).
Інформує про різні напрями сучасної біотехнології. Публікує теоре-
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тичні, оглядові та експериментальні статті з соціальних, правових,
моральних та етичних проблем цієї галузі науки.

Наявність у фонді : 2008; 2010-2012; 2014.
21. Брутто : информационно-аналитический журнал – Киев :
Сагитта.
Досліджує стан продовольчого ринку України та зарубіжжя. Знайомить з новими технологіями виробництва та переробки. Ппублікує
матеріали про зберігання, реалізацію і упаковку продуктів харчування.

Наявність у фонді : 2003, 2004; 2010, 2011.
22. Будьмо здорові : науково-популярний журнал / засновник
: Колектив редакції журналу «Дім, сад, город». – Київ : Дім, сад,
город.
Друкує науково-популярні статті про збереження і поліпшення здоров’я. Надає поради відомих медиків офіційної медицини України, народних цілителів, натуропатів, травознаїв про запобігання будь-яких
хвороб людини.

Наявність у фонді : 2000-2004; 2006-2011; 2013, 2014.
23. Бухгалтерський облiк i аудит : науково-практичний
журнал / засновник : Товариство з обмеженою відповідальністю
«Екаунтiнг». – Київ : Преса України.
Публікує нормативну документацію з обліку, аудиту, оподаткування та коментарі до них провідних вчених та практиків. Друкує статті,
консультації, практичні рекомендації, критику і бібліографію, хроніку
офіційних подій.

Наявність у фонді : 1994-2004; 2006-2017.
24. Бюлетень вищої атестацiйної комiсiї України / засновник : Вища атестаційна комісія України. – Київ : Вища атестаційна комісія. (з 2012 року - видається під назвою «Атестаційний
вісник»).
Публікує нормативну документацію та консультації Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України. Друкує повідомлення про захист кандидатських та докторських дисертацій.

Наявність у фонді : 1997-2011.
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25. Бюлетень законодавства i юридичної практики України / засновник : Редакція журналу «Право України». – Київ :
Юрiнком.
Пропонує читачам тематичні збірки законодавства, судової практики, науково-практичні коментарі до окремих нормативно-правових
актів, роз’яснення фахівців з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин тощо.

Наявність у фонді : 1994-2017.
26. Бюллетень регистрации НИР и ОКР / засновник і видавець : Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Український інститут науково-технічної і економічної інформації. – Київ : УкрІНТЕІ.
Публікує назви науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної і
економічної інформації.

Наявність у фонді : 2012-2016.
27. Винахiдник i рацiоналізатор : всеукраїнський науково-популярний журнал / Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Винахiдник i рацiоналізатор». – Київ : Блiц-iнформ.
Сприяє розвитку винахідництва, вітчизняних розробок, їхньої комерціалізаці та трансферу технологій. Популяризує технічну творчість. Допомогає в пошуку партнерів. Надає роз’яснення нормативної
бази з захисту інтелектуальної власності.

Наявність у фонді : 1998-2001; 2012-2017.
28. ВиноГрад : спеціалізований винний журнал / засновник і
видавець : Українська корпорація по виноградарству і виноробній
промисловості, Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий Дім «ВиноГрад». – Київ : Літера.
Інформує читачів про новинки ринку, досягнення виробників суміжних галузей. Пропагує передовий досвід українських і закордонних фахівців. Захищає інтереси виноградарських господарств і виноробів тощо.

Наявність у фонді : 2008;2010-2014.
11

Журнали України
29. Виноград. Вино : науково-популярний журнал. – Київ :
Нива.
Інформує про наукові дослідження та винаходи, нові сорти винограду, конкурси, виставки, фестивалі, ювілеї тощо.

Наявність у фонді : 1997-2018.
30. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання : нормативний збірник у 2 томах / Міністерство юстиції
України, Міністерство освіти і науки України. – Київ : Форум.
Публікує нормативну документацію та консультації Департаменту Міністерства науки і освіти України з питань вищої освіти.

Наявність у фонді : 2007, 2008, 2010.
31. Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / засновники : Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти
України та інші. – Київ : Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України.
Висвітлює актуальні питання методології і методики освітнього
процесу, організації освіти в Україні. Друкує матеріали з проблем вищої освіти, політики освіти тощо.

Наявність у фонді : 2003-2018.
32. Вища школа : науково-практичне видання / засновник і
видавець : Товариство «Знання» України. – Київ : Віпол.
Публікує виступи керівників галузі та знайомить з практичним досвідом в системі освіти України. Висвітлює Болонський процес. Друкує
інформаційні матеріали, нормативну документацію тощо.

Наявність у фонді : 2002, 2004-2018.
33. Відновлювана енергетика : науково-прикладний журнал
/ Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук
України. – Київ : Інститут відновлюваної енергетики.
Висвітлює останні новини у галузі використання відновлюваних
джерел енергії в Україні та в світі. Знайомить з досвідом і новими
досягненнями вітчизняних науковців у цій сфері. Публікує актуальні
статті про розробку та впровадження енергозберігаючого обладнан-
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ня і технологій, вдосконалення законодавчої та нормативної бази з відновлюваної енергетики та багато іншого.

Наявність у фонді : 2008-2012; 2014, 2015.
34. Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / засновник : Верховна Рада України. – Київ : Преса України.
Публікує Закони України, постанови Верховної Ради України та
інші офіційні акти парламенту, а також зміни в адміністративно-територіальному поділі України.

Наявність у фонді : 1990-2017.
35. Вiсник аграрної науки : науково-теоретичний журнал /
Українська академія аграрних наук України. – Київ : Аграрна наука.
Висвітлює проблеми землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, генетики, селекції, біотехнології, механізації, електрифікації, агроекології, радіології,
меліорації, зберігання та переробки продукції, економіки.

Наявність у фонді: 1993, 1996; 1999-2003.
36. Вiсник Академiї правових наук України : збірник наукових праць / засновники : Президія Академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого». – Харків : Право.
Дослiджує правові питання здiйснення правової реформи в Українi.

Наявність у фонді : 1997-2001; 2003, 2004.
37. Вiсник Вищого арбiтражного суду України. – Київ : Право. (з 2001 року – видається під назвою «Вісник господарського
судочинства»).
Публікує законодавчі та нормативні акти з питань, пов’язаних з
господарським судочинством і регулюванням господарських відносин.
Друкує інформаційні та оглядові листи Вищого господарського суду
України тощо.

Наявність у фонді : 1998; 2000.
38. Вiсник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. –
13

Журнали України
Вінниця : Вінницький національний технічний університет.
Публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузях технiчних, природничих та гуманiтарних наук. Друкує огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцiй, статтi з педагогiки вищої
освiти.

Наявність у фонді : 2006-2009.
39. Вісник господарського судочинства / засновник і видавець : Вищий арбітражний суд України. – Київ : Юрінком Інтер.
(до 2001 року – видавався під назвою «Вiсник Вищого арбiтражного суду України»).
Друкує статті визнаних фахівців із цивільного, господарського,
фінансового та податкового права та інших галузей законодавства,
що регулюють питання господарювання та підприємництва. Інформує
про діяльність українських господарських судів та наводить роз’яснення. Публікує тексти нормативно-правових актів та інформаційних листів президії Вищого господарського суду України.

Наявність у фонді : 2001; 2003.
40. Вісник економічної науки України : науковий журнал /
засновник : Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Академія економічної науки України. – Донецьк : Академія економічної науки України. (до 2005 року – видавався під назвою «Вісник Академії економічних наук України»).
Публіує наукові, оглядові і дискусійні статті широкого спектру теоретичних і прикладних проблем економіки. Висвітлює проблеми соціально-економічного розвитку.

Наявність у фонді : 2012-2014.
41. Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Економічні науки / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Запорізький національний університет.
Публікує результати новітніх наукових досліджень, які мають важливі теоретичні, експериментальні і практичні результати з різних га-
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лузей наук, зокрема з економіки.

Наявність у фонді : 2013, 2014.
42. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : науковий журнал / засновник : Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ :
Київський національний торговельно-економічний університет.
Публікує результати досліджень з проблем макроекономічної теорії
та реформування економіки України. Друкує статті з обліку, фінансового аналізу та контролю. Висвітлює розвиток фондового, страхового
та банківського ринків України тощо.

Наявність у фонді : 2012-2016.
43. Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Економіка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет.
Досліджує актуальних проблем економічної теорії, страхування, управління ризиками, перестрахування, державного
управління, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, управління інвестиціями, теорії фінансів, банківської справи, статистики та шляхи й засоби розв’язання зазначених проблем.
Наявність у фонді : 2015-2017.
44. Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Журналістика / Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет.
Досліджує сучасні тенденціям соціальних комунікацій.Висвітлює проблеми управління засобами масової комунікації і державного управління. Міститьактуальні статті про соціальне
поле внутрішнього туризму, формування громадської думки, феномен «крос-медіа», проблеми сприйняття державного іміджу.
Наявність у фонді : 2010; 2013, 2014; 2017.
45. Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Міжнародні відносини / Київський націо15
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нальний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський
університет.
Висвітлює актуальні проблеми міжнародних відносин,
питання сучасної системи міжнародного права, особливості
розвитку світового господарства та міжнародних економічних
відносин. особливості сучасної реклами і зв’язків із громадськістю.
Наявність у фонді : 2012-2016.
46. Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Юридичні науки / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський
університет.
Представлено результати наукових досліджень із питань
господарського, екологічного, цивільного, кримінального, фінансового, адміністративного права. Окремі статті присвячуються питанням теорії держави та права, конституційного та процесуального права
Наявність у фонді : 2013-2016.
47. Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал / Національний банк України. – Київ : Національний
банк України.
Висвiтлює різні аспекти діяльності Національного банку України
та функціонування банківської системи України. Друкує статті з питань методології та практики банківської справи і актуальних проблем макроекономіки. У додатку (на CD-диску) публікує повні тексти
законодавчих документів.

Наявність у фонді : 2000-2015.
48. Вiсник Нацiональної академiї наук України : загальнонауковий та громадсько-полiтичний журнал / засновник : Національна академія наук України ; видавець : Видавничий дім
«Академперіодика». – Київ : Президiя Національної академії наук
України. (до 1991 року – видавався під назвою «Вісник Академії
Наук Української Радянської Соціалістичної Республіки», до 1994
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року – видавався під назвою «Вісник академії наук України»).
Висвітлює діяльність Національної академії наук України та основних проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Публікує статті з актуальних питань
розвитку науки та інноваційної діяльності. Досліджує сучасний стан
та перспективи з найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світ. Друкує результати досягнень
наукових колективів та окремих учених.

Наявність у фонді : 1984-1994; 1996; 1998-2004; 2011-2015;
2017, 2018.
49. Вiсник податкової служби України : журнал Національного агентства України з питань державної служби / видавець :
Державне підприємство «Інформаційно-видавничий центр Державної податкової служби України». – Київ : Преса України.
Публікує найважливіші нормативно-правові акти Державної податкової служби України, Пенсійного фонду, Мінсоцполітики України,
Мінфіну України. Друкує довідково-аналітичну інформацію, а також
репортажі про останні події у податковій сфері, інтерв’ю з керівниками податкової служби. Знайомить з цікавими факти діяльності податкових служб в регіонах тощо.

Наявність у фонді : 2002-2009.
50. Вісник соціальної гігiєни та організації охорони здоров’я України : щоквартальний науково-практичний журнал /
засновник : Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», Тернопільський державний медичний університет імені Івана Яковича
Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига.
Висвітлює питання державної політики охорони здоров’я. Публікує
результати досліджень щодо організації охорони здоров’я населення
України.

Наявність у фонді : 2001-2004.
51. Вiсник Тернопiльского державного технiчного унiверситету : науковий журнал / засновник : Тернопільський держав17
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ний технічний університет імені Івана Палюя. – Тернопiль : Тернопільський державний технічний університет.
Публікує повідомлення про наукові дослідження у галузях механіки
та матеріалознавства, машинобудування та автоматизації виробництва, приладобудування та інформаційно-вимірювальних системи, математичного моделювання, харчових технологій тощо.

Наявність у фонді : 1996; 1998, 1999.
52. Вісник фармакології та фармації : науково-аналітичний
журнал / засновник : Міністерство охорони здоров’я України,
Державний фармакологічний центр, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів. – Київ : Авіцена.
Публікує офіційні законодавчі та нормативні акти Міністерства
охорони здоров’я України. Висвітлює проблеми фармацевтичного ринку. Друкує переліки зареєстрованих (перереєстрованих) лікарських засобів в Україні, а також вітчизняних лікарських засобів, зареєстрованих в інших країнах.

Наявність у фонді : 2001-2004.
53. Вісник фармації : науковий журнал / засновники : Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет. – Харків : Національний фармацевтичний
університет.
Публікує оглядові роботи з основних проблем фармації, синтезу
та аналізу біологічно-активних речовин. Друкує статті з технології
лікарських препаратів та контролю їх якості тощо.

Наявність у фонді : 2001-2004; 2015; 2017.
54. Вісник цукровиків України : інформаційний бюлетень
/ видавець : Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор». – Київ : Укрцукор.
Забезпечує актуальною інформацією фахівців цукрової галузі. Публікує повідомлення про прийняття чи обговорення законопроектів,
постанов, важливих заходів. Друкує найсвіжіші новини з проблем стану, розвитку та перспектив цукрової галузі в Україні та за її межами.

Наявність у фонді : 2008, 2009; 2011-2013.
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55. Вiче : теоретичний i громадсько-полiтичний журнал / засновник : Верховна Рада України. – Київ : Преса України.
Висвітлює теоретичні і практичні проблеми конституційного будівництва демократичної держави. Сприяє розвитку правових, економічних і духовних засад незалежної України.

Наявність у фонді : 1992-1997; 2000-2004.
56. Вода і водоочисні технології : український науково-практичний журнал / засновник : Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська спілка фахівців в галузі очистки води». – Київ.
Публікує статті провідних вчених присвячених сучасним тенденціям розвитку методів і технологій водоочищення, сфері водопостачання та водовідведення, якості води а також новітніх матеріалів для
підготовки води тощо.

Наявність у фонді : 2003, 2004; 2007-2018.
57. Водопостачання. Водовідведення : виробичо-практичний журнал. – Київ : Прайм-прінт.
Висвітлює проблеми водопровідно-каналізаційного господарства
України та шляхи їх подолання. Ділиться досвідом провідних компаній.
Проводить порівняльний аналіз показників галузевих підприємств та
моніторинг. Публікує статті з впровадження нових технологій і альтернативних розробок у сфері водопостачання, водопідготовки та водовідведення.

Наявність у фонді : 2014 ; 2017, 2018.
58. Галерея напитков & деликатесов = The Gallery of drinks
and delicacies : международный специализированный научно-аналитический журнал / учредитель и издатель : Частное предприятие «Дринкс Гелери». – Киев : Мастер-Принт.
Публікує ексклюзивні інформаційні матеріали про захоплюючі знайомства з якісною продукцією і високою культурою споживання напоїв
та продуктів харчування. Знайомить з найцікавішими подіями та незабутніми подорожами зі смаком.

Наявність у фонді : 2011-2013.
59. Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты,
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рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений / учредитель : Общество с ограниченой ответственностью «ИнтелЦентр».
– Киев : Академпресс.
Висвітлює питання від статистичних даних аналізу споживчого
ринку до прикладів рішень в інтер’єрі готелів та ресторанів або технологічних інновацій.

Наявність у фонді : 2007-2014.
60. Державний вісник України : збірник актів Верховної
Ради, Президента та Кабінету Міністрів. – Ужгород : Іва.
Публікує державною мовою повні тексти нормативно-правових
актів: закони України, акти Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів
України та інших центральних органів виконавчої влади тощо.

Наявність у фонді : 1995; 2002; 2004.
61. Державний інформацiйний бюлетень про приватизацiю / засновник : Фонд державного майна України. – Київ : Преса
України.
Висвітлює питання приватизації державного майна, корпоративного управління, оренди, лізингу, концесії, оцінки державного майна та
продажу акцій на первинному ринку цінних паперів.

Наявність у фонді : 1996-2005.
62. Державнiсть : щомiсячний всеукраїнський громадсько-полiтичний журнал. – Львів : Атлас.
Висвітлює питання теоретичної спадщини національної державницької думки.

Наявність у фонді : 1991-1993.
63. Дiлова панорама : вісник Київської торгово-промислової
палати України. – Київ : Київська торгово-промислова палата.
Висвітює питання співпраці компаній, зацікавлених у просуванні
своїх товарів або послуг серед провідних підприємств київського регіону та у світовому бізнес середовищі.

Наявність у фонді : 1998-2002; 2006; 2011-2015.
64. Дiловий вiсник : виробничо-практичний журнал Торгово-промислової палати України. – Київ : Фабрика друку реклами.
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Знайомить читачів з комерційними пропозиціями українських та зарубіжних компаній. Надає коментарі експертів, а також пояснює зміни законодавства у торгівлі та суміжних галузях. Інформує про аналіз
стану українського ринку та надає оцінку інвестиційної привабливості
тих чи інших видів діяльності. Публікує економічні прогнози.

Наявність у фонді : 1998-2004; 2006; 2009; 2011-2015.
65. Діловодство та документообіг : щомісячний спеціалізований журнал / засновник : Товариство з обмеженою відповідальністю «Пресс Альянс». – Київ : Пресс Альянс.
Знайомить зі зразкам документів та роботою з паперами. Пропонує алгоритми проходження різних документів від їх складання до порядку організації документообігу.

Наявність у фонді : 2014, 2015.
66. Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісячний
журнал / засновник і видавець : Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку-Україна». – Київ : Аванпост-Прим.
Публікує статті з діловодства та секретарської справи. Друкує
зразки документів. Надає інформацію про семінари для секретарів,
курси підвищення кваліфікації.

Наявність у фонді : 2011- 2015.
67. Довкілля та здоров’я : науковий журнал / засновник : Інститут гігієни та медичної екології імені Олександра Микитовича
Марзєєва. – Київ : Преса України.
Висвітлює основні проблеми медичної екології, гігієни, охорони здоров’я та екологічної безпеки.

Наявність у фонді : 1999-2004; 2007-2015.
68. Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : науково-теоретичний журнал / засновник : Національна академія наук
України. – Київ : Наукова думка.
Публікує повідомлення про нові наукові дослідження в галузі математики, природознавства та технічних наук, які мають пріоритетний
характер.
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Наявність у фонді :1972; 1995-1998; 2011-2013.
69. Екоінформ : вода, тепло, повітря, енергія, екологія / засновник і видавець : Товариство з обмеженою відповідальністю
«Екоінформ». – Львів : Левко.
Висвітює основні питання технологій у галузях енергозбереження,
водопостачання, вентиляції, опалення, кондиціонування, сантехніки,
екобудівництва тощо.

Наявність у фонді : 2011.
70. Екологічна безпека підприємства : практична енциклопедія. – Київ : Медіа-Про.
Публікує статті з організація екологічної служби, безпечного поводження з відходами, порядку використання водних ресурсів, раціонального використання надр, фінансово-економічних аспектів екологічної безпеки, системи екологічного менеджменту. Інформує про зміни у
законодавстві.

Наявність у фонді : 2015-2018.
71. Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / засновник : Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ :
Аспект-Поліграф.
Публікує наукові статті та інтерв’ю з відомими науковцями, правознавцями, громадськими та політичними діячами з конкретних екологічних проблем.

Наявність у фонді : 2003-2004; 2006; 2009.
72. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / засновники : Товариство «Знання» України, Національна академія наук України, Міністерство освіти та
науки України та інші. – Київ : Знання.
Висвітлює загальні проблеми екології, прикладної екології, техногенної безпеки. Публікує статті про раціональне використання природних
ресурсів, медико-біологічні аспекти життєдіяльності людини, методи
досліджень та математичне моделювання, екологічний моніторинг,
геоекологію, інженерну екологію.

Наявність у фонді : 2004; 2009.
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73. Екологія підприємства : спеціалізований журнал / засновник : Товариство з обмеженою відповідальністю «МедіаПро». - Київ : Медіа-Про.
Висвітлює актуальні питання екології виробництва, екологічного нагляду, нормування негативного впливу на довкілля, сучасних
технологій, контролю викидів, скидів і відходів підприємства, зміни в
природоохоронному законодавстві тощо.

Наявність у фонді : 2018.
74. Економiка. Фiнанси. Право : щомiсячний iнформаційно-аналітичний журнал / засновник і видавець : Аудиторська фірма «Аналiтик», Академія муніципального управління, Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна». – Київ :
Право.
Друкує практичні і методичні матеріали з галузей економіки, права,
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

Наявність у фонді : 1996-1999; 2001-2004; 2006-2015.
75. Економiка АПК : мiжнародний науково-виробничий журнал / засновник : Редакція журналу «Економіка АПК». – Київ :
Преса України.
Публікує статті з аграрної політики і реформування, економіки
агропромислового виробництва, аграрного ринку, ціноутворення та
цінової політики, фінансових відносин та бухгалтерського обліку, матеріально-технічного забезпечення аграрної сфери тощо.

Наявність у фонді : 1995-2004; 2006-2016.
76. Економіка і менеджмент культури : науковий журнал /
Міністерство культури України ; Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
Висвітлює актуальні питання економіки культури та стратегій її
інноваційного розвитку, управління підприємствами і установами культури, проблеми функціонування соціальної сфери в ринкових умовах.

Наявність у фонді : 2013-2015.
77. Економiка та держава : міжнародний науково-практич23
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ний журнал / засновники : Інститут підготовки кадрів державної
служби зайнятості України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція журналу «Економіка та держава». – Київ : ДКС
центр.
Висвітлює основні напрями розвитку економічної науки в державі
та суспільстві, державного управління в Україні тощо.

Наявність у фонді : 2015, 2016.
78. Економіка України : науковий журнал / засновники :
Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України,
Національна академія наук України. – Київ : Преса України.
Містить аналітичні матеріали, наукові публікації, навчальні матеріали соціально-економічного спрямування. Публікує статті з економічної теорії, теоретичних питань в практиці управління, фінансів,
податків, кредиту. Висвітлює проблеми розвитку економіки агропромислового комплексу України та зарубіжних країн.

Наявність у фонді : 1993-2015.
79. Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food indastry economics : науковий
журнал / засновник : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Одеська
національна академія харчових технологій. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій.
Висвітлює наукові питання трансформації економічних систем і
становлення ринкової економіки та економіки підприємств. Публікує
статті з теоретичних і практичних аспектів менеджменту, інноваційно-інвестиційних проблем тощо.

Наявність у фонді : 2009-2017.
80. Економіст : науковий журнал / засновник : Приватне
підприємство «Колегіум». - Київ : Прес-Колегiум.
Висвітлює актуальні проблемам інституціональної та функціональної економіки, інвестицій та інновацій. Досліджує становлення
ринкових відносин тощо.

Наявність у фонді : 1999-2004; 2006-2015.
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81. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери
торгівлі та послуг : збірник наукових праць : у 2 частинах / Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків
: Харківський державний університет харчування та торгівлі.
Публікує наукові статті з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, економіки підприємств харчування та торгівлі, економічної теорії, міжнародної економіки та зовнішньоекономічнї діяльністі, менеджменту та маркетингу тощо.

Наявність у фонді : 2005-2015.
82. Економічний часопис : науковий журнал / засновник i
видавець : Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут
суспільної трансформації», Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України. – Київ : Iнститут трансформацiї суспільства.
Висвітлює фундаментальні дослідження у галузі економічних та
політичних наук, світового господарства та міжнародних економічних відносин, державного управління, національної безпеки тощо.

Наявність у фонді : 2001-2004; 2011.
83. Експериментальна та клінiчна фізiологія і біохімiя : науково-практичний журнал / засновник і видавець : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Державне підприємство «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво
«Світ». – Львів : Львівський національний медичний університет.
Висвітлює теоретичні питання медичних та біологічних наук. Публікує статті з вивчення цих галузей науки від молекулярного рівня до
рівня фізіологічних систем.

Наявність у фонді : 2001-2003.
84. Експрес-новини : наука, техніка, виробництво / засновник і видавець : Український інституту науково-технічної та економічної інформації. – Київ : Український інститут науково-технічної та економічної інформації.
Інформує про останні науково-технічні досягнення і розробки що
впроваджені у виробництві та потребують інвестицій.
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Наявність у фонді : 2005, 2012.
85. Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний
журнал / засновник : Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків : Мадрид.
Висвітлює досягнення галузі та інформує про розробки по удосконаленню електричних машин та апаратів, техніки сильних електричних
та магнітних полів. Публікує статті з питань теоретичної електротехніки, електричних станцій, електричного транспорту тощо.

Наявність у фонді : 2011-2018.
86. Журнал органічної та фармацевтичної хімії / засновники : Національна академія наук України, Інститут органічної хімії,
Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет. – Харків : Національний фармацевтичний
університет.
Розглядає проблеми синтезу та аналізу органічних та елементоорганічних сполук, синтезу аналогів природних сполук і лікарських субстанцій. Публікує результати фізико-хімічних досліджень.

Наявність у фонді : 2010-2012; 2014-2016.
87. Законодавство України : науково-практичний коментар /
засновник i видавець : Товариство з обмеженою відповідальністю
«Український iнформаційно-правовий центр». – Київ : Діа.
Публікує офіційні документи і матеріали роз’яснювального характеру та коментує їх..

Наявність у фонді : 2004-2006.
88. Захист інформації = Ukrainian information security
research journal / засновник : Національний авіаційний університет. – Київ : Національний авіаційний університет.
Висвітлює питання дослідження теоретичних, науково-технічних 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.

Наявність у фонді : 2017, 2018.
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89. Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / засновник : Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України. – Київ :
Екоінвестком.
Висвітлює питання екології, збалансованого природокористування,
охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин,
агроекологічного моніторингу, біобезпеки, екотоксикології, родючості
і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем.

Наявність у фонді : 2015-2018.
90. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та
студентів Одеської національної академії харчових технологій / Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса
: Одеська національна академія харчових технологій.
Друкує наукові статті молодих учених з розробки та впровадження
нового високоефективного обладнання, процесів і апаратів, інтелектуальних систем керування технологічними процесами в харчовій промисловості.

Наявність у фонді : 2007; 2012.
91. Збірник наукових праць Уманського національного
університету садівництва / Уманський національний університет садівництва. – Умань : Уманський національний університет
садівництва.
Висвітлює результати наукових досліджень в агарній галузі, проведених працівниками Уманського національного університету садівництва, навчальними закладами Міністерства аграрної політики України та науково-дослідними установами Української академії аграрних
наук.

Наявність у фонді : 2009-2011; 2014.
92. Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / засновник
і видавець : Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Український інститут науково-технічної
та економічної інформації. – Київ : Український інститут науко27
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во-технічної та економічної інформації.
Інформує щодо виконаних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, докторських та кандидатських дисертацій, які надходять до Українського інституту науково-технічної та економічної
інформації від наукових установ.

Наявність у фонді : 2012-2018.
93. Здоровье : энергия счастливой жизни (Украина) / издатель : Издательский дом «Украинский медиа холдинг». – Киев :
Новий друк.
Публікує популярні статті з проблем здоров’я людини та способів
його збереження.

Наявність у фонді : 2010-2014.
94. Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
: Блиц-Принт.
Публікує статті про здоров’я та здоровий спосіб життя, здорове
харчування та багато іншої цікавої інформації.

Наявність у фонді : 2000-2004.
95. Зелена енергетика : все про відновлювані джерела енергії
та енергоощадність / засновник : ЕкоІнформ. – Київ : ЕкоІнформ.
Інформує про проблеми використання відновлюваних джерел енергії. Наводить приклади реалізації в Україні різних проектів з використанням сучасних технологій. Публікує огляди світового досвіду в цій
області.

Наявність у фонді : 2002; 2004.
96. Зерно / засновник і видавець : Товариство з обмеженою
відповідальністю «Видавництво «Зерно». – Київ : Зерно.
Висвітлює основи агротехніки і принципи енергоменеджменту.
Розповідає про вітчизняні та зарубіжні наукові розробки і технології, системи і способи господарювання, сільгосптехніку і інструменти
тощо.

Наявність у фонді : 2015, 2016.
97. Зерно i хлiб : науковий журнал / засновники : Колективне підприємство «Редакційно-видавничий центр «Зерно і хліб»,
28
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Національний університет харчових технологій та інші. – Київ :
Зерно і хліб.
Висвітлює передовий досвід та досягнення підприємств галузі хлібопродуктів. Публікує статті про діяльність нових господарських
формувань в умовах ринкової економіки.

Наявність у фонді : 1996-2015.
98. Зернові продукти і комбікорми : науковий журнал / засновник : Одеська національна академія харчових технологій. –
Одеса : Техносервіс.
Висвітлює найбільш важливі та актуальні проблеми теорії та
практики зберігання та переробки зерна у галузі аграрно-промислового
комплексу. Публікує результати аналізу сучасних технологій та передового і виробничого досвіду зберігання, сушіння та переробки зерна
на борошно, крупи, зернові та хлібобулочні вироби, комбікорми, білково-вітамінні добавки, премікси.

Наявність у фонді : 2002-2018.
99. Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / засновник : Міністерство закордонних справ України. – Київ : Політика
і час.
Висвітлює історію української дипломатії, досвід та практику
діяльності дипломатичної служби незалежної України та зовнішньої
політики іноземних держав, сучасні тенденції та актуальні проблеми
міжнародних відносин і міжнародного права.

Наявність у фонді : 2007.
100. Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право =
Foreign trade: economics, finance, law : науковий журнал / засновник : Київський національний торговельно-економічний
університет. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет.
Висвітлює результати науково-практичних досліджень із проблем
міжнародних фінансів, фінансів України, міжнародної економіки, міжнародного права і правознавства, міжнародного менеджменту й маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, державного регулювання
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зовнішньої та внутрішньої торгівлі, економіки України.

Наявність у фонді : 2017, 2018.
101. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный научно-технический журнал / учредитель
: Министерство образования Украины, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт». – Киев : Киевский политехнический институт.
Висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки. Публікує результати науково-дослідних робіт. Друкує матеріали наукових конференцій і нарад, хронікальні та бібліографічні матеріали.

Наявність у фонді : 1995, 1996; 2000, 2001.
102. Инфекционный контроль : научно-практический журнал / учредитель и издатель : Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский вестник». – Одесса : Медицинский
вестник.
Публікує статті з проблем внутрішньолікарняних інфекцій.

Наявність у фонді : 2001.
103. Информационные технологии для менеджмента : научно-технический журнал / учредитель и издатель : Общество с
ограниченной ответственностью «Софт-Рейтинг Консалт» и другие. – Киев.
Висвітлює проблеми конкурентних переваг та максимізування прибутку і ризиків, створення доданої вартості, економії ресурсів, оптимізації роботи персоналу, ефективної організації роботи на комп’ютері тощо.

Наявність у фонді : 2010; 2012-2014.
104. Інтегровані технології та енергозбереження : щоквартальний науково-практичний журнал / засновник та видавець :
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків : Харківський політехнічний інститут.
Публікує статті з проблем сучасної енергетики, енерготехнології
енергоємних галузей промисловості, нетрадиційної енергетики, ресурсозбереження. Висвітює проблеми процесів моделювання обладнання
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різноманітних галузей промисловості.

Наявність у фонді : 2011-2015; 2017, 2018.
105. Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / засновник : Державний департамент інтелектуальної власності, Український інститут промислової власності. –
Київ : Укрбланквидав.
Висвітлює питання щодо набуття, здійснення та захисту прав на
винаходи, торговельні марки, твори літератури, науки, мистецтва, комерційну таємницю тощо.

Наявність у фонді : 2001-2005; 2007-2015.
106. Інформатизація та нові технології : науково-технічний
журнал / засновники : Державний комітет України з питань науки, техніки та промислової політики, Українська інформаційна
корпорація «УкрНТІ», Український інститут науково-технічної і
економічної інформації та інші. – Київ : Український інститут науково-технічної і економічної інформації.
Висвітлє актуальні питання інформатики та обчислювальнї техніки, кібернетики (теорії управляючих систем), інформатизації і кібернетизації тощо.

Наявність у фонді : 1994; 1996, 1997.
107. Інформаційний бюлетень з охорони праці / Міністерство праці та соціальної політики України, Комітет по нагляду за
охороною праці України, Національний науково-дослідний інститут охорони праці. – Київ : Національний науково-дослідний інститут охорони праці.
Висвітлює інформацію з актуальних питань у сфері охорони праці. Друкує нове в законодавчих і нормативно-правових актах з охорони праці, поточну статистику травматизму в галузях виробництва в
Україні, матеріали розслідування нещасних випадків і аварій, наукові
вітчизняні досягнення та закордонний досвід у сфері охорони праці
тощо.

Наявність у фонді : 1998; 2001, 2002.
108. Інформаційний вісник : вища освіта : науково-методич31
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не видання / Міністерство освіти і науки, Науково-методичний
центр вищої освіти. – Київ : СТ-Друк.
Містить інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали,
нормативно-правові документи з питань вищої освіти.

Наявність у фонді : 2002; 2004.
109. Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства
освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса. (до 2012 року
– видавався під назвою «Інформаційний збірник Мінiстерства
освіти України», з 2012 року по 2013 рік – видавався під назвою
«Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України», з 2014 року – видається під назвою
«Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки
України»).
Публікує постанови Уряду, Укази Президента, рішення колегій, накази, рекомендації з питань вищої, професійної, середньої, початкової,
дошкільної та позашкільної освіти.

Наявність у фонді : 1996-2016.
110. Історичний журнал : науковий громадсько-політичний
журнал / Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа»,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. – Київ : Вища школа.
Публікує статті та дослідження з різноманітних питань вітчизняної та світової історії та політології, публіцистичні виступи,
дискусійні матеріали, біографічні нариси, актуальні інтерв’ю, інформаційні повідомлення, анонси видань.

Наявність у фонді : 2003-2005.
111. Казна : всеукраїнське науково-практичне видання / засновник : Державне казначейство України ; видавець : Редакція
журналу «Казна». – Дніпропетровськ : Зоря. (з 2009 року – видається під назвою «Казна України»).
Охоплює питання бюджетної політики, оподаткування, передового
досвіду та соціальної спрямованості державних фінансів. Друкує законодавчі та нормативні акти (з коментарями), а також торкається
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суміжних питань фінансової сфери.

Наявність у фонді : 2005.
112. Капитал / учредитель и издатель : Акционерное общество
«Издательство «Блиц-Информ»”. – Киев : Блиц-Информ.
Висвітлює проблеми політики, економіки, фінансів, страхування,
маркетингу, менеджменту тощо.

Наявність у фонді : 1997, 1998.
113. Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Национальная академия наук Украины, Институт кибернетики имени Виктора Михайловича Глушкова. – Киев.
Друкує оригінальні та оглядові статті, матеріали проблемного і
дискусійного характеру. Публікує звіти про конференції і наради з питань кібернетики та системного аналізу.

Наявність у фонді : 1995-1997; 2000, 2001; 2004; 2012-2016.
114. Київська Старовина : історичний науково-популярний
та лiтературний журнал / засновники : Національна академія
України, Центр пам’яткознавства, Українське товариство охорони
пам’яток iсторiї та культури. – Київ : АртЕК.
Публікує історичні дослідження визначних учених нашої країни і
зарубіжжя. Друкує спогади, прозові та поетичні твори на історичну
тематику.

Наявність у фонді : 1993-1996; 1999-2004; 2007-2009.
115. Клінiчна фармація : науковий журнал / засновники :
Міністерство охорони здоров’я України; Державне підприємство
«Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я України», Національний фармацевтичний університет. –
Харків : Національний фармацевтичний університет.
Висвітлює пріоритетні наукові дослідження та досвід практичних
досягнень у галузі фармації та медицини.

Наявність у фонді : 2001.
116. Кодекси України. – Київ : Форум.
Публікує офіційні видання-кодекси: Податковий (I-IV), Податковий (V-ХХ), Сімейний, Повітряний, Адміністративного судочинства,
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Кримінальний, Господарський процесуальний, Цивільний процесуальний, (Водний, Лісовий, Про надра, Житловий кодекси.

Наявність у фонді : 1999, 2000; 2002-2017.
117. Компрессорное и энергетическое машиностроение : научно-производственный и информационный журнал / учредитель
: Международный институт компрессорного и энергетического
машиностроения – Сумы : Мастер-принт.
Висвітлює останні результати інноваційних розробок, наукових досліджень, висновки провідних фахівців вітчизняного і зарубіжного компресорного та енергетичного машинобудування.

Наявність у фонді : 2015.
118. Компьютеры, сети, программирование. – Киев.
Висвітлює новини науки, iнтернету, розваг та пригод. Друкує статті про свiт хакерiв, безпеки, фрiкiнгу i кардiнгу.

Наявність у фонді : 2012-2017.
119. Компьютеры+программы : популярный журнал о современных информационных технологиях. – Киев : Комиздат.
Публікує огляди провідних спеціалістів комп’ютерної галузі. Друкує
статті про ноутбуки, персональні комп’ютери, монітори, сканери,
принтери (струменеві, лазерні), модеми і комплектуючі та багато іншого.

Наявність у фонді : 1994, 1995; 1997-2003.
120. Корпоративные системы : журнал для специалистов. –
Киев : Такі справи.
Висвітлює питання організації систем управління у фінансових
установах, комерційних організаціях, промислових підприємств тощо.

Наявність у фонді : 2000-2004.
121. Країна знань : науково-популярний журнал / засновник
: Громадська організація «Науково-освітня спілка «Майбутнє». –
Київ : Майбутнє.
Публікує оригінальні статті провідних вчених України з різних галузей знань. Формує мотивацію до інноваційної нешаблонної діяльності,
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творчості та сприяє вихованню освіченої, гідної людини, справжнього
патріота, який знає історію науки своєї країни та прагне її розвивати.

Наявність у фонді : 2014.
122. Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури
і мистецтв України, Державна академія керівних кадрів культури
і мистецтв. – Київ : Міленіум.
Висвітлює актуальні питання філософії, науково-теоретичний
аналіз сучасного стану духовної культури України та мистецтвознавства, опосередковані динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних трансформацій.

Наявність у фонді : 2014, 2015.
123. Личности : украинский ежемесячный историко-биографический журнал / Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский дом Личности». – Киев : Рема-Принт.
Містить історико-біографічні нариси про видатних людей, які
жили в різні періоди існування цивілізації і залишили слід в історії людстваі. Друкує малодоступні і архівні біографічні матеріали.

Наявність у фонді : 2013.
124. Ліки : двомісячний науково-практичний журнал / засновники : Міністерство охорони здоров’я України, Державний фармакологічний центр, Фармакопейний комітет та інші. – Київ : Авіцена.
Висвітлює питання фармакології. Публікує матеріали про клінічне
застосування лікарських препаратів.

Наявність у фонді : 2002-2007.
125. Лiки України : науковий журнал / засновники : Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікс», видається за наукової підтримки Національної медичної академії післядипломної
освіти імені Платона Лукича Шупика, Міністерства охорони здоров’я України. – Київ : Блiц-Інформ.
Публікує статті з проблем захворювань внутрішніх органів, а також з суміжних проблем, пов’язаних з іншими медичними спеціальностями.
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Наявність у фонді : 1997-2005; 2009-2015.
126. Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України. – Київ :
Книжкова палата України.
Інформує про автореферати дисертацій, захищені у наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук.

Наявність у фонді : 2012-2017.
127. Логистика : проблемы и решения : научно-практический журнал / издатель : Издательский центр «Студцентр». – Киев-Харьков.
Висвітлює питання сприяння у поширенні передової теорії логістики з метою вдосконалення логістичної практики в Україні.

Наявність у фонді : 2011-2017.
128. Людина i полiтика : полiтологiя, iсторiя, право, економiка : політичний журнал / засновники : Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана
Федоровича Кураса та iнші. – Київ : Оранта.
Висвітлює науково-теоретичні та громадсько-політичні проблеми
сучасності і минулого. Надає документально-методичну, науково-прогностичну, правову, економічну, політологічну та іншу інформацію державних органів.

Наявність у фонді : 1999-2004.
129. Людина i праця : щомісячний журнал з питань захисту
соціально-економічних інтересів населення України / засновник :
Міністерство соціальної політики України. – Київ : Соцінформ.
Розглядає питання захисту соціально-економічних інтересів населення. Публікує законодавчі акти з питань оплати праці і соціальної
політики тощо.

Наявність у фонді : 1998-2005; 2012-2015.
130. Людина i свiт : науково-популярний релiгiєзнавчий журнал / засновники : Всеукраїнське товариство «Просвiта» iмені Та36
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раса Григоровича Шевченка, Мiжнародний фонд «Вiдродження»,
Трудовий колектив редакції «Людина i свiт». – Київ : Преса України.
Публікує теоретичні статті з питань наукового атеїзму, історії
релігії та методики науково-атеїстичної пропаганди. Популяризує
здобутки природничих наук. Інформує про нові свята, обряди тощо.

Наявність у фонді : 1998-2004.
131. Маркетинг в Україні / засновники : Київський національний економічний університет, Національний університет «Харківський політехнічний інститут», Українська академія зовнішньої торгівлі та інші. – Київ : Демос.
Висвітлює сучасні питання розвитку нових теорій маркетингу.
Проводить аналіз маркетингових методологій та методів проведення
досліджень. Публікує статті з оцінки стану, розвитку, ефективності
маркетингових систем та технологій в економіці тощо.

Наявність у фонді : 2001-2015.
132. Маркетинг и реклама : всеукраинский научно-практический журнал / издатель : Издательский центр «Студцентр». – Киев-Харьков.
Публікує найсвіжіші новини в галузі маркетингу та реклами. Друкує
інформацію про заходи, огляди, тенденції.

Наявність у фонді : 1999-2004; 2006-2018.
133. Маркетинговые исследования в Украине : украинский
научно-практический журнал / издатель : Издательский центр
«Студцентр». – Киев-Харьков.
Розкриває проблеми маркетингових досліджень і тенденцій розвитку ринку маркетингових досліджень країни.

Наявність у фонді : 2012-2015.
134. Масложировой комплекс : научно-практический журнал
/ учредитель и издатель : Общество с ограниченой ответственностью «Эксперт Агро», Ассоциация «Укролияпром», Украинский
научно-исследовательский институт масел и жиров Национальной академии аграрных наук Украины и другие. – Запорожье :
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Печатный мир.
Публікує новини та події галузі. Висвітлює новини компаній, підприємств, асоціацій. Наводить показники роботи олійно-жирових підприємств України за минулий період. Друкує квартальні огляди ринків
олійних і продуктів переробки України та зарубіжжя.

Наявність у фонді : 2012-2018.
135. Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / засновники : Національна академія наук України,
Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Ярослава Степановича Підстригача. – Львів.
Друкує оригінальні, не публіковані раніше статті, присвячені розробці ефективних методів дослідження диференціальних рівнянь із
частинними похідними та динамічних систем, операторних методів
функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосувань, постановці та розв’язанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням
взаємодії полів різної фізичної природи, розробці математичних методів розрахунку, оптимзації і прогнозування деформативності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

Наявність у фонді : 2011-2013.
136. Машинознавство : науково-технічний і виробничий журнал. – Львів : Кінпатрі.
Висвітлює результати теоретичних і експериментальних досліджень у таких галузях науки як динаміка та міцність машин, матеріалознавство, математичне моделювання й обчислювальні методи, захист матеріалів від корозії, конструювання, розрахунок, випробування
та надійність машин тощо.

Наявність у фонді: 1998; 2001, 2002.
137. Менеджмент и кадры : психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал. – Киев : Международный институт соционики.
Публікує статті присвячені новим технологіям менеджменту, в тому числі кадровому, що дозволяє прогнозувати поведінку і
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стиль діяльності людини, колективу і суспільства в цілому. Визначає
сумісність людей у бізнесі та на виробництві і дозволяє формувати колективи однодумців на основі природної психологічної, інформаційної,
ідеологічної та ділової сумісності.

Наявність у фонді: 2014-2018.
138. Металлофизика и новейшие технологии : международный научно-техничний журнал / Национальная академия наук
Украины, Институт металлофизики имени Георгия Вячеславовича Курдюмова. – Киев : Институт металлофизики.
Публікує актуальні статті про електронні структури і властивості, дефекти кристалічної ґратниці, фазові перетворення, фізику
міцності і пластичності, металічні поверхні і плівки, будову і властивості нанорозмірних і мезоскопічних матеріалів, аморфний та рідкий
стани, взаємодію випромінення і частинок з конденсованою речовиною
тощо.

Наявність у фонді: 2009-2012.
139. Металознавство та обробка металів = Metal science &
treatment of metals : науково-технічний журнал / Фізико-технологічний інститут металів і сплавів Національної академії наук
України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ : Інформлитво.
Висвітлює відомості з теорії фазових перетворень, фізико-механічних властивостей та руйнування металів, термічної та хіміко-термічної обробки, плавлення та кристалізації, нових технологічних процесів
та матеріалів, методів дослідження та контролю якості металу,
української науково-технічної термінології та технічної інформації.

Наявність у фонді: 2010-2012.
140. Механизация и автоматизация управления : научно-производственный сборник / Государственный плановый комитет Украины. – Киев.
Публікує матеріали з механізації важких і трудомістких вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт. Велику увагу приділяє механізації та автоматизації інженерної та управлінської

39

Журнали України
праці та інше.

Наявність у фонді: 1984-1990; 1992.
141. Мир автоматизации : компоненты, технологии, решения. – Киев : Профит.
Інформує про існуючі засоби автоматизації. Друкує статті з розробки обладнання, побудови систем і готових рішень та їх можливостей.

Наявність у фонді: 2015-2018.
142. Мир денег : популярный деловой журнал / учредитель :
Акционерное общество закрытого типа «Информационно-аналитическое агенство «Грошi i свiт». – Киев : Грошi i свiт.
Аналізує ситуацію і дії з корпоративними та приватними фінансами.

Наявність у фонді: 1998, 1999; 2001-2004.
143. Мир здоровья / учредитель и издатель : Балаклейская
центральная больница. – Харьков : Торнадо.
Публікує корисну інформацію зі світу здоров’я, краси, розваг,
кулінарії, психології успіху, відпочинку і подорожей, минулого, сьогодення і майбутнього.

Наявність у фонді: 2003; 2010-2014.
144. Мир продуктов : информационно-аналитическое издание
/ учредитель и издатель : Рекламное информационное агентство
«Марк Пак». – Киев : София-А.
Публікує статті присвячені продовольчому ринку, безпеці та якості
продуктів харчування.

Наявність у фонді : 2008; 2012-2017.
145. Мир техники и технологий : международный промышленный журнал / учредитель и издатель : Редакция журнала «Мир
техники и технологий». – Чугуев : ПолиАрт.
Висвітлює наукові досягнення та огляди як українських, так і зарубіжних ринків обладнання та інструментів всіх примислових галузей, галузей машинобудування, перспективних технологій, інновацій.

Наявність у фонді: 2012, 2013.
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146. Мир туризма : искусство отдыха и путешествий / учредитель и издатель : Частное предприятие «Редакция журнала
«Мир туризма». – Киев : Слон.
Публікує статті про відпочинок, мандрівки та адреналін.

Наявність у фонді: 2012-2018.
147. Мир упаковки : бизнес-организатор для производителей и потребителей упаковки / учредитель и издатель : Рекламное информационное агентство «Марк Пак». – Киев : Експес-Поліграф.
Пропагує передові технології. Публікує статті про нові матеріали і
устаткування, тенденції розвитку ринку упаковки. Бізнес-організатор
для споживачів і виробників упаковки.

Наявність у фонді: 2001-2018.
148. Митна справа : науково-аналітичний журнал / засновник :
Національний університет «Одеська юридична академія». – Львів
: Митна газета.
Публікує законодавчі та нормативні акти. Виступає своєрідним
митним путівником для в’їжджаючих в ту чи іншу країну.

Наявність у фонді: 2003-2005.
149. Митний брокер : український щомісячний журнал / засновники : Київ-Транссервіс, Держмитслужба України. – Київ :
СТ-друк.
Проводить огляд митного законодавства, систематизованих нормативних документів. Публікує коментарі фахівців і роз`яснення співробітників Митної служби та інших органів.

Наявність у фонді: 2002-2004.
150. Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / засновник і видавець : Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція журналу «Міжнародний туризм». – Київ
: Рема-Принт.
Розповідає про життя в далеких країнах та їхні культурно-історичні цікавинки. Знайомить із відомими мандрівниками та незвичайними людьми. Надає різноманітні поради туристам тощо.
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Наявність у фонді: 2011; 2014-2016.
151. Мікробіологічний журнал : науковий журнал / засновник і видавець : Інститут мікробіології і вірусології імені Данила Кириловича Заболотного Національної академії наук України,
Національний університет біоресурсів і природокористування
України, Суспільство мікробіологів України імені Сергія Миколайовича Виноградського. – Київ : Наукова думка. (по 1991 рік
– видавався російською мовою «Микробиологический журнал»).
Публікує статті з промислової, сільськогосподарської, медичної
і загальної мікробіології, вірусології, епідеміології, біохімії мікроорганізмів, молекулярної біології тощо.

Наявність у фонді: 1981-1995; 1997-2018.
152. Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / засновник : Одеський національний університет імені Іллі Ілліча
Мечнікова. – Одеса : Одеський національний університет.
Висвітлює результати наукових досліджень у галузі мікробіології
та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії) та еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості,
найпростіші) мікроорганізми, віруси.

Наявність у фонді: 2009, 2010.
153. ММ. Деньги и технологии : український промисловий
журнал. – Київ : Такі справи.
Публікує статті, присвячені різним сегментам українського промислового ринку та надає постійному читачеві ретельно відібрану і
достовірну інформацію про шляхи реалізації самих складних технічних
завдань.

Наявність у фонді: 2001-2004.
154. Молокопереробка : науково-виробничий журнал / засновник та видавець : Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне інформаційне агентство «Молоко». – Київ : Сеем.
Висвітлює сучасні технології молокопереробки та виробництва молочних продуктів.

Наявність у фонді: 2006-2013.
42

Журнали України
155. Молочна промисловість : науково-виробниче видання. –
Київ : Футарі-Прінт.
Публікує матеріали про інгредієнти, новітні технології і обладнання молочної галузі. Друкує коментарі спеціалістів з питань безпеки
харчових продуктів. Надає дані про тенденції споживання молочної
продукції та інше.

Наявність у фонді: 2004-2009.
156. Молочная индустрия : научно-практический журнал / Рекламно-информационное агентство «Марко Пак». – Киев : София-А.
Публікує аналітичні статті про стан і тенденціям розвитку вітчизняного та світового молочного ринків. Друкує коментарі відомих
вчених і практиків молочної справи тощо.

Наявність у фонді: 2013, 2014.
157. Молочное дело : ежемесячный производственно-практический журнал / учредитель : Частное предприятие «Корсар»,
Закрытое акционерное общество «Ковчег и Ко». – Киев : Футари-Принт.
Містить виробничо-практичну інформацію для технологів та
керівників підприємств молочної промисловості про переробку молока,
виробництво сиру і масла, морозива, харчових добавок, ветеринарію,
обладнання, упаковку тощо.

Наявність у фонді: 2002-2014.
158. М’ясна індустрія : додаток до газети «Харчовик» / засновник Товариство з обмеженою відповідальнісю «Промінфо».
– Львів : Промінфо.
Висвітлює досягнення галузевої фундаментальної і прикладної науки, її дієвий зв’язок з виробництвом. Розповідає про проблеми розвитку
ринкових відносин у галузі виробництва м’ясних продуктів, створення
і вдосконалення виробництв різних форм власності та управління, зниження собівартості продукції і її реалізації тощо.

Наявність у фонді: 2015-2018.
159. М’ясні технології світу : науково-інформаційний журнал.
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– Тернопіль : Стилус.
Публікує новини галузі м’ясної індустрії. Друкує аналітичні огляди,
наукові статті з коментарями, експертні оцінки технологічних процесів та управління кадрами. Інформує про галузеві виставки в Україні
та світі тощо.

Наявність у фонді: 2010-2012.
160. Мясное дело : ежемесячный производственно-практический журнал. – Киев : Футари-Принт.
Висвітлює широкий комплекс питань м’ясної індустрії України –
технологію, сировину, добавки, обладнання та інше. Публікує виступи
провідних вчених та фахівців м’ясної галузі України та світу тощо.

Наявність у фонді: 2001-2014.
161. Мясной бизнес : ежемесячный научно-практический
журнал / издатель : Общество с ограниченной ответственностью
«Биопром». – Киев : Аванпост-Прим.
Надає інформацію про обладнання, яке використовується в м’ясопереробці і на підприємствах громадського харчування та його сервісі.
Публікує статті про інгредієнти, витратні матеріали, а також про
продукцію м’ясної індустрії в Україні та за кордоном.

Наявність у фонді: 2002-2009; 2012-2017.
162. Надзвичайна ситуацiя. – Київ : Чорнобильiнтерiнформ.
Інформує про екcтремальне в житті людини і природи – природні
катастрофи, діагностику катаклізмів, екстремальні випадки, корпус
рятувальників, уміння виживати, техногенні аварії.

Наявність у фонді: 2001-2015.
163. Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology
& Innovation : международный специализированный научно-аналитический журнал. – Киев : Мастер-Принт.
Інформує про актуальні тенденції розвитку сучасних технологій,
обладнання та матеріалів. Сприяє розвитку і зміцненню ділових зв’язків між виноградними і садівничими господарствами, виробниками вин
і напоїв та підприємствами супутніх (суміжних) галузей.

Наявність у фонді: 2011-2017.
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164. Наука i суспiльство : щомiсячний науково-популярний
ілюстрований журнал / засновник : Товариство «Знання України». – Київ : Преса України.
Висвітлює теми що стосуються становлення громадянського суспільства, утвердження української національної ідеї, розвитку пріоритетних напрямків фундаментальних наук, історії України, сучасної
політики, науки та мистецтва, становлення нашої державності.

Наявність у фонді: 2012-2015.
165. Наука сьогодні : щотижневик / видавець : Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації. – Київ
: Центр науково-технічної і економічної інформації.
Публікує новини у сфері фундаментальних та прикладних наук і високих технологій.

Наявність у фонді: 2001; 2011.
166. Наука та інновації = Science and Innovation : науково-практичний журнал / засновник : Національна академія наук
України ; видавець : Видавничий дім «Академперіодика». – Київ
: Академперіодика.
Висвітлює питання інноваційної політики. Публікує результати
перспективних розробок та досліджень, важливих для забезпечення
інноваційного розвитку нашої держави.

Наявність у фонді: 2008; 2012-2015.
167. Науковий вісник : збірник наукових праць / засновник :
Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь.
Висвітлює питання розвитку економічних та гуманітарних наук.

Наявність у фонді: 1997; 1999.
168. Науковий свiт : щомiсячний журнал-ревю наукових новин / засновники : Вища атестаційна комісія України, Трудовий
колектив «Науковий свiт». – Київ.
Публікує наукові та науково-популярні статті з різних тем.

Наявність у фонді: 1999-2011.
169. Наукові праці Національного університету харчових
технологій : науковий журнал / засновник : Національний універ45
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ситет харчових технологій. – Київ : Національний університет харчових технологій. (до 2002 року - видавався під назвою «Наукові
праці Українського державного університету харчових технологій»).
Публікує статті з результатами фундаментальних теоретичних
розробок і прикладних досліджень у галузі технічних та економічних
наук.

Наявність у фонді: 1993, 1994; 1997-2018.
170. Наукові праці Одеської національної академії харчових
технологій / засновник : Одеська національна академія харчових
технологій. – Одеса : Одеська національна академія харчових технологій.
Публікує статті зі створення та розробки нового високоефективного обладнання, процесів і апаратів, теорії, методів їх розрахунку та
проектування, інтелектуальних систем керування технологічними процесами в харчовій промисловості.

Наявність у фонді: 1994; 2006, 2007; 2010; 2013, 2014.
171. Науково-інформаційний вісник / засновник і видавець :
Академія наук вищої освіти України. – Київ : Академія наук вищої
освіти України.
Публікує статті провідних науковців у сфері освіти.

Наявність у фонді: 2010-2015.
172. Незалежний аудитор : науково-практичне видання / засновник і видавець : Державний вищий навчальний заклад «Київський
національний економічний універитет імені Вадима Гетьмана»,
Видавництво «Сова». – Київ : Сова.
Висвітлює економічні питання і проблеми з наукової точки зору. Розглядає фахові питання для бухгалтерів, аудиторів, судових експертів
та юристів тощо.

Наявність у фонді: 2014.
173. Незалежний аудитор : щомісячний часопис для аудиторів,
судових експертів, бухгалтерів та правників / засновник і видавець
: Державний вищий навчальний заклад «Київський національ46
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ний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Товариство
з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Сова», Фрегтон
Партісіпейшн Лімітед. – Київ : Новий друк.
Висвітлює тільки актуальну та цікаву інформацію. Публікує найсвіжіші огляди останніх подій фінансового світу, нововведення законодавчої бази та пояснення до них. Широко представляє рубрики, що присвячені аудиту, обліку, податкам, фінансам, праву, судовій експертизі,
кадрам, ІТ тощо.

Наявність у фонді: 2013, 2014.
174. Нова полiтика : науково-публiцистичний журнал / засновник : Асоціація молодих українських полiтологiв i полiтикiв. – Київ
: Асоціація молодих українських полiтологiв i полiтикiв.
Висвітлює актуальні проблеми і процеси в галузі політики, суспільства та світу.

Наявність у фонді: 1998-2002.
175. Новая торговля / учредитель и издатель : Компания UBMG.
– Киев : Кантри-Лайф.
Інформує про формування правил цивілізованої торгівлі на роздрібному ринку України та надає професійну допомогу торговим фахівцям в
переході на європейські стандарти торгівлі.

Наявність у фонді: 2006, 2007.
176. Новий колегіум : проблеми вищої освіти : науковий інформаційний журнал / засновник : Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний
університет імені Григорія Савича Сковороди. – Харків : Бізнес Інформ.
Висвітлює досвід педагогів-практиків, новітні досягнення педагогічної думки, психологічні аспекти навчання, правові питання освіти тощо.

Наявність у фонді: 1999; 2001.
177. Новини енергетики : щомісячний науково-технічний і інформаційно-аналітичний журнал / засновник та видавець : Всеукраїнський енергетичний комітет (ВЕК), Всесвітня енергетична
рада (ВЕР). – Київ.
Знайомить із станом світових та вітчизняних досягнення в галузях
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паливно-енергетичного комплексу. Інформує про заходами Всесвітньої енергетичної ради та здобутки. Висвітлює проблемами та успіхи
енергетичних, вугільних та нафто-газових компаній України.

Наявність у фонді: 2012-2015.
178. Нові технології = New technologies : науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій
і управління. – Кременчук : Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.
Публікує наукові статті з електронної техніки, інформаційних технологій, обчислювальної техніки та автоматизації, інженерної механіки, матеріалознавста, екологічної безпеки.

Наявність у фонді: 2012-2014.
179. Нові технологіїї навчання : науково методичний збірник
/ засновник : Державна наукова установа «Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти». – Київ : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.
Висвітлює актуальні питання організації навчально-виховного процесу. Знайомить з результатами наукових пошуків педагогів, досвідом
роботи, впровадженням нових технологій у навчанні, що створює умови інтенсифікації та активізації навчального процесу.

Наявність у фонді: 2004; 2006-2013.
180. Новый маркетинг : ежемесячный журнал / учредитель и
издатель : Частное предприятие «Агентство ССтандарт». - Киев :
Вольф.
Висвітлює проблеми створення і втіленняя в життя маркетингових стратегій, позиціонування на ринку нових брендів, маркетингових
технологій, інструментів та тенденцій.

Наявність у фонді: 2011.
181. Обладнання та технології харчових виробництв : тематичний збірник наукових праць / засновник : Донецький Національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : Донецький Національний університет
економіки і торгівлі.
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Розглядає питання розробки та дослідження харчового і торговельно-технологічного устаткування, створення нових технологій виробництва продуктів харчування тощо.

Наявність у фонді: 2000, 2001; 2006; 2009; 2011.
182. Огляд цін українського та світового ринків : бюлетень
/ Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків. – Київ : Укрзовнішконсалт.
Надає інформацію щодо цін, які склалися на світових та українському товарних ринках, цінових тенденцій, а також публікує коментарі
експертів, огляди товарних ринків тощо.

Наявність у фонді: 2002, 2003.
183. Орешник. Технологии и инновации : международный
научно-аналитический профессиональный журнал / учредитель
: Екатериа Конева, Надежда Ящук ; издатель : Дринкс Гелери. –
Киев : Ящук.
Інформує про актуальні тенденції ринку горіхів, популяризації передового європейського і світового досвіду вирощування горіхів, презентації передових технологій і сучасного обладнання зі збору та переробки горіхів. Знайомиться з унікальним досвідом вирощування різних
видів горіхів в Україні та за кордоном тощо.

Наявність у фонді: 2016,2017.
184. Освіта. Технікуми, коледжі : навчально-методичний
журнал / засновник : Науково-методичний центр аграрної освіти.
– Київ : Науково-методичний центр аграрної освіти.
Висвітлює актуальні питання методології і методики управління
освітнім процесом, організації освіти в школах, технікумах та коледжах.

Наявність у фонді: 2004, 2005; 2007-2012.
185. Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання :
довідковий бюлетень / Міністерство освіти і науки України, Міністерство юстиції ; засновник і видавець : Науково виробниче підприємство «Форум». – Київ : Форум.
Висвітлює проблеми забезпечення освітянських структур норма-
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тивними документами. Містить аналітичну інформацію.

Наявність у фонді: 2011, 2012; 2015.
186. Основи здоров’я та фізична культура : всеукраїнський
науково-методичний журнал / засновник : Міжнародна академія
безпеки життєдіяльності. – Київ : Основа-Принт.
Висвітлює теоретичні питання основ здоров’я та фізичної культури, формування здорового способу життя.

Наявність у фонді: 2006.
187. Отельер & ресторатор / основатель : Международный
информационный центр, Канада (International Information Center,
Canada). – Киев : Смарт Секьюрити Украина.
Сприяє впровадженню світових стандартів гостинності, управління, маркетингу, ресторанного бізнесу, фронт-деску, хаузкіпінгу, спа,
дизайну. Інформує про події у світі та в Україні.

Наявність у фонді: 2014-2018.
188. Офіцiйний вісник Президента України : інформаційний
бюлетень / Державне управління справами. – Київ : Пріоритети.
Публікує державною мовою акти Президента України, що сприяє
впорядкуванню офіційного оприлюднення законів України, чинних міжнародних договорів, актів Президента України. Забезпечує регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів та запобігає перекрученню їх змісту і визначенню порядку набрання ними чинності.

Наявність у фонді: 2012-2018
189. Офіцiйний вісник України : інформаційний бюлетень /
засновник та видавець : Міністерство юстиції України, Державне
підприємство «Українська правова інформація». – Київ : Право.
Публікує державною мовою повні тексти нормативно-правових
актів: закони України, акти Президента України, постанови Верховної Ради України, акти Конституційного Суду України, постанови та
розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти
Національного Банку України, нормативно-правові акти міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади тощо.

Наявність у фонді: 2001-2008; 2011-2017.
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190. Охорона праці : щомісячний науково-виробничий журнал
/ Комітет по нагляду за охороною праці України. – Київ : Преса
України.
Висвітлює актуальні питання промислової безпеки, охорони праці, соціального страхування, профілактики аварійності, виробничого
травматизму та професійної захворюваності. Знайомить із заходами державних та громадських структур, спрямованих на покращення
умов і безпеки праці.

Наявність у фонді: 1994-2018.
191. Охорона праці і пожежна безпека : виробничо-практичний, довідковий журнал / засновник і видавець : Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа-Про». – Київ : Прінт 24.
Поширює професійну інформацію з основ безпеки праці та пожежної безпеки. Пропагує державну політику в сфері охорони праці. Надає
інформаційно-методичну допомогу спеціалістам з охорони праці та
пожежної безпеки тощо.

Наявність у фонді: 2011, 2014, 2015.
192. Пам’ятки України : історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / засновник : Міністерство культури
і мистецтва України. – Київ : Міністерство культури і мистецтва
України.
Публікує статті і матеріали про національну символіку, відновлення зруйнованих пам’яток історії та культури, видатних архітекторів,
митців, музейників, науковців. Популяризує історико-культурну спадщину.

Наявність у фонді: 1990, 1992-1997, 1999-2004, 2007-2009,
2013, 2015.
193. Пекарня та кондитерська : додаток до газети «Харчовик» / засновник : Товариство з обмеженою відповідальністю
«Промінфо». – Львів : Промінфо.
Висвітлює питання науки та техніки. Друкує актуальну інформацію з технології і економіки в хлібопекарській, кондитерській, макаронній і дріжджовій галузях промисловості. Популяризує передовий досвід
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підприємств.

Наявність у фонді: 2015-2018.
194. Пенсія : народний журнал / засновник і видавець : Закрите
акціонерне товариство «Д. С. Інвестмент». – Київ : Бліц-Прінт.
Інформує про пенсійну реформу в Україні. На безліч питань, викликаних новим законопроектом, відповідають фахівці Міністерства соціальної політікі.

Наявність у фонді: 2004-2007; 2010-2011.
195. Персонал : научный журнал / учредитель : Межрегиональная академия управления персоналом. – Киев : Межрегиональная
академия управления персоналом.
Публікує статті, присвячені теорії та практиці у сфері логістики,
економіки, соціології та психології вітчизняного менеджменту, філософії управління.

Наявність у фонді: 2000-2004.
196. Пиво. Технологии и инновации : международный специализированый журнал / учредитель : Екатериа Конева, Надежда
Ящук ; издатель : Дринкс Гелери.. - Киев : Майстер-Принт.
Висвітює сучасні технології виробництва найпопулярнішого напою
в світі - пива, і просуванню передового досвіду в пивоварінні, діяльності
малих і середніх пивоварень. Акцентує на крафтове пивоваріння та
діяльность малих пивоварень.

Наявність у фонді: 2015-2017.
197. Пищевая промышленность : научно-производственный
сборник / Министерство пищевой промышленности Украинской
Советской Социалистической Республики, Министерство мясной
и молочной промышленности Украинской Советской Социалистической Республики, Украинское научно-техническое общество пищевой промышленности. – Киев : Техніка.
Друкує статті про досягнення всіх галузей харчопереробної промисловості. Публікує результати наукових розробок та їх практичного
використання.

Наявність у фонді: 1977-1987.
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198. Пищевые технологии, оборудование, ингредиенты,
упаковка = Food Technologies & Eguipment : научно-практический журнал. – Киев : Сеем.
Висвітлює основні події, що відбуваються в галузі. Розповідає про
проблеми та можливі шляхи їх вирішення. Публікує галузеві законопроекти та нормативно-правові акти. Знайомить з досвідом зарубіжних країн у питаннях розвитку сучасної харчової індустрії, ГОСТами,
стандартами.

Наявність у фонді: 2008; 2010.
199. Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / засновники :
Інститут держави і права імені Володимира Михайловича Корецького НАН України, Спілка юристів України, Науково-дослідний
інститут приватного права та інші. – Київ : Книжкова друкарня
наукової книги. ( з 1996 року по 2000 рік – видавався російською
мовою під назвою «Предпринимательство, хозяйство и право»).
Висвітлює нагальні потреби господарства та актуальні питання конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, земельного,
аграрного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права.

Наявність у фонді: 1996-2004; 2006-2016.
200. Пожежна безпека : щомісячний науково-виробничий
журнал / засновник : Державний департамент пожежної безпеки
Міністерства надзвичайних ситуацій України ; видавець : Науково-виробниче підприємство «Спецпожсервіс». – Київ : Прінт. (з
2014 року – видається під назвою «Пожежна та техногенна безпека»).
Розповідає про бойову та профілактичну роботу підрозділів пожежно-рятувальної служби сільських і добровільних протипожежних формувань. Знайомить з історію та досвідом організації протипожежного захисту об’єктів. Друкує наукові і методичні матеріали,
коментарі до нормативних документів. Публікує рекомендаці та пла-
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кати на протипожежну тематику.

Наявність у фонді: 2013.
201. Пожежна та техногенна безпека : всеукраїнський науково-виробничий журнал / засновник : Товариство з обмеженою
відповідальністю «Пожосвіта». – Київ : Пожосвіта. (до 2014 року
– видавався під назвою «Пожежна безпека»).
Висвітлює роботу підрозділів пожежно-рятувальної служби, сільських і добровільних протипожежних формувань. Друкує інформаційні
бюлетені про зміни та доповнення до Державного реєстру нормативно-правових актів з пожежної безпеки, довідки про видані, анульовані
та призупинені держцентром сертифікації МНС України сертифікати відповідності, ліцензії тощо.

Наявність у фонді: 2015.
202. Політика і час : щомісячний суспільно-політичний журнал / засновник : Міністерство закордонних справ України. – Київ
: Преса України.
Висвітлює політичне життя суспільства.

Наявність у фонді: 1996, 1997; 2000-2004.
203. Політична думка : український науковий журнал / засновник : Інститут посткомуністичного суспільства. – Київ : Політична думка.
Вивчає явища, тенденції та закономірності, що характерні для
політічного життя суспільства.

Наявність у фонді: 1998-2002.
204. Політичний менеджмент : політологія, соціологія, психологія, конфліктологія : всеукраїнський науковий журнал / засновник : Український центр політичного менеджменту, Інститут
політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Федоровича Кураса Національної академії наук України. – Полтава : ДексіПрінт.
Висвітлює актуальні питання політології, наукового аналізу та
прогнозування політичного розвитку суспільства, створення теоретичних засад внутрішньої і зовнішньої політики країни, конфліктоло-
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гії, історії тощо.

Наявність у фонді: 2003, 2004.
205. Право України : юридичний журнал / засновник : Міністерство юстиції України. – Київ : Книжкова друкарня наукової
книги.
Висвітлює актуальні питання українського державного будівництва,
практичної діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, розвитку правової системи, законодавства, юридичної
науки і освіти в Україні.

Наявність у фонді: 1993-2005; 2009-2015.
206. Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / засновник : Компанiя «Социс-Прес», Iнститут психологiї iмені Григорія Силовича
Костюка Національної академії педагогічних наук України. – Київ
: Социс.
Спрямований на публікацію сучасних психолого-педагогічних технологій, психодіагностичних тестів, методик і рекомендацій, спрямованих на попередження відставань у навчанні. Знайомить з питаннями
профілактики правопорушень та девіантної поведінки серед дітей та
молоді, психологічного забезпечення управління навчальними закладами
та діяльністю шкіл нового типу тощо.

Наявність у фонді: 2003, 2004.
207. Прикладна гідромеханіка = Прикладная гидромеханика = Applied hydromechanics : науковий журнал / Національна
академія наук України, Інститут гідромеханіки. – Київ : Інститут
гідромеханіки.
Публікує наукові статті з механіки рідин, газу та плазми.

Наявність у фонді: 2010-2014.
208. Прикладная механика = International applied mechanics
: международный научный журнал / Национальная академия наук
Украины, Институт механики имени Степана Прокофьевича Тимошенко. – Киев : Институт механики.
Друкує раніше не опубліковані і не призначені для одночасної публіка-
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ції в інших виданнях оригінальні статті, що містять нові наукові результати теоретичних та експериментальних досліджень у галузі
механіки твердого тіла, що деформується і механіки елементів конструкцій (оболонок і пластин) стосовно до таких процесів - напружено-деформований стан стійкості, динаміка і поширення хвиль тощо.

Наявність у фонді: 2010; 2012-2016.
209. Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / засновник : Державне підприємство «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»
(Укртехінформ) Міністерства освіти і науки України. – Київ : Діа.
Висвітлює питання нових підходів щодо розвитку науки, реформування її структури, форм організації і управління. Знайомить з розробкою методів координації інноваційної діяльності з метою забезпечення організаційної та фінансової підтримки малих та середніх
підприємств. Публікує актуальні статті з проблем фінансування науки і шляхів їх вирішення тощо.

Наявність у фонді: 2004; 2012-2014.
210. Проблеми програмування : науковий журнал / засновник
: Інститут програмних систем Національної академії наук України. - Київ : Академперіодика.
Публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із програмуванням та програмною інженерією, висвітлює найважливіші досягнення в цій галузі та основні
напрямки її розвитку.

Наявність у фонді: 2011-2015.
211. Проблеми харчування : науковий журнал / засновник :
Державне підприємство «Інститут екогігієни і токсикології імені
Левка Івановича Медведя». – Київ : Медицина України.
Висвітлює стан проблем з наукових та практичних питань гігієни
харчування та безпеки харчових продуктів.

Наявність у фонді: 2003-2006.
212. Проблемы криобиологии = Problems of cryobiology :
научно-теоретический журнал / основатели : Национальная Ака56
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демия наук Украины, Отделение молекулярной биологии, биохимии, экспериментальной и клинической физиологии и другие. –
Харьков.
Публікує оригінальні статті, пов’язані з проблемами низькотемпературної біології та медицини, а також суміжних галузей науки.

Наявність у фонді: 2001-2003; 2009-2012.
213. Проблемы машиностроения : международный научно-технический журнал / учредители : Национальная академия
наук Украины, Институт проблем машиностроения имени Анатолия Николаевича Подгорного. – Харьков : Контраст.
Висвітлює основні проблеми енергетичного машинобудування,
аеро- і гідромеханіки в енергетичних машинах, теплопередачі в машинобудівних конструкціях, динаміки і міцності машин, прикладної математики тощо.

Наявність у фонді: 2012-2018.
214. Проблемы питания и здоровья : научно-популярный
журнал. – Киев : Украинский научно-исследовательский институт
питания.
Висвітлює проблеми харчування, збереження здоров’я і збільшення
тривалості життя людини.

Наявність у фонді: 1996, 1997.
215. Проблемы прочности : международный научно-технический журнал / учредитель : Национальная академия наук Украины, Институт проблем прочности имени Георгия Степановича
Писаренко. – Киев : Институт проблем прочности.
Публікує результати експериментальних, фундаментальних і теоретичних наукових досліджень в області міцності матеріалів та елементів конструкцій, механіки твердого деформованого тіла тощо.

Наявність у фонді: 2011-2017.
216. Проблемы старения и долголетия : научно-практический журнал / учредители : Институт геронтологии Академии
медицинских наук Украины, Научное медицинское общество геронтологов и гериатров. – Киев : Велес.
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Публікує оригінальні та оглядові статті з дослідження молекулярних, клітинних, системних механізмів старіння. Висвітлює питання збільшення тривалості життя та діагностики, лікування хвороб
тощо.

Наявність у фонді: 2001-2003.
217. Проблемы управления и информатики : научно-технический и производственный журнал / Национальная академия
наук Украины, Национальное космическое агенство Украины,
Институт кибернетики имени Виктора Михайловича Глушкова и
другие. – Киев. (до 1995 года – издавался под названием «Автоматика»).
Висвітлює основні проблеми автоматичного керування, загальних
проблеми дослідження космосу, космічних інформаційних технологій,
космічного моніторингу, проблем захисту інформації тощо.

Наявність у фонді: 1999; 2004-2018.
218. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових
праць : у 2 частинах / Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків : Харківський державний університет
харчування та торгівлі.
Публікує наукові статті з прогресивних техніки та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі.

Наявність у фонді: 2005-2008; 2010-2015.
219. Продовольча індустрія АПК : науково-практичний журнал / засновник : Національний університет біоресурсів і природокористування України, Видавниче представництво «Паралель».
– Київ : Паралель.
Публікує статті з наукових розробок, прогнозів та пропозицій у галузі агроіндустрії.

Наявність у фонді: 2014-2016.
220 Продукты & ингредиенты : международный специализированный журнал / издатель : Общество с ограниченой ответственностью «Биопром». – Киев : Футари-Принт.
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Висвітлює питанням виробництва і застосування барвників, ароматизаторів, прянощів, загусників, стабілізаторів, підсолоджувачів,
крохмалів та інше в усіх галузях харчової індустрії.

Наявність у фонді: 2003-2008; 2011-2015.
221. Продукты и напитки = Food & Drinks : информационно-аналитический журнал / основатель и издатель : UBMG. - Киев
: Кантри-Лайф.
Публікує аналітичні огляди різних сегментів українського та світового ринку продуктів та напоїв. Наводить рейтинги і результати різних досліджень. Друкує інтерв’ю з керівниками проектів. Містить матеріали про нові торгові марки тощо.

Наявність у фонді: 2006-2008.
222. Продукты питания : издание для тех, кто производит, перерабатывает, реализует и потребляет продукты питания. – Киев :
Киевская правда.
Друкує аналітичні огляди ринку продуктів харчування, харчового обладнання та технологій в Україні.

Наявність у фонді: 1996, 1997; 1999-2001; 2005-2009.
223. Продукты Украины = Food UA : специализированный
информационно-аналитический журнал / издатель : Smart Capital.
– Киев : Рема-Принт.
Публікує аналітичні огляди українського і світових ринків харчової
промисловості, ресторанного ринку. Містить інтерв’ю з першими
особами компаній та матеріали про управління підприємством. Друкує
статті з логістики, дистрибуції, фінансового консалтингу тощо.

Наявність у фонді: 2008; 2012-2015; 2018
224. Промислова безпека : всеукраїнський виробничо-практичний журнал / засновник : Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислова безпека». – Київ : Вістка.
Висвітлює питання охорони праці та промислової безпеки на підприємствах. Публікує статті про збереження життя і здоров’я трудящих, профілактики нещасних випадків на виробництві та їх аналізу.

Наявність у фонді: 2012-2015.
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225. Промислова власність : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України, Державний департамен інтелектуальної власності. – Київ : Укрбланквидав.
Містить відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, про видачу патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, реєстрацію топографій інтегральних мікросхем, видачу
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, знаки, зареєстровані
відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію
знаків, яким надана охорона в Україні, заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень та їх реєстрацію.

Наявність у фонді: 1993-1998; 2000-2003; 2006, 2007.
226. Промислова електроенергетика та електротехніка =
Промелектро : інформаційний збірник / засновник та видавець
: Інститут Київпромелектропроект, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТІН». – Київ : Діа.
Публікує науково-технічну інформацію в галузі електроенергетики,
енергозбереження та енергоаудиту. Знайомить з новою продукцією.
Пропагує сучасні наукові та виробничо-практичні знання.

Наявність у фонді: 2002-2005; 2010, 2011.
227. Промышленная теплотехника : международный научно-прикладной журнал / учредители : Национальная академия
наук Украины, Институт технической теплофизики. – Киев : Наукова думка.
Публікує наукові статті з тепло- і масообмінних процесів, тепло- і
масообмінних апаратів, теорії і практики сушіння, теплоенергетичних установок, використання та спалювання палива, атомної енергетики, муніципальної та промислової енергетики, енергозбереження,
термодинаміки та процесів переносу.

Наявність у фонді: 1979-1990; 1993; 1995-1997; 2000; 20022004; 2011-2014.
228. Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ : Четверта
хвиля.
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Знайомить з новітніми відкриттями фізиків. Аналізує проблеми генетики. Друкує фантастів, авторів оригінальних наукових ідей.

Наявність у фонді: 1999-2001.
229. Регіональна економіка : науково-практичний журнал /
засновники : Національна академія наук України, Міністерство
економіки України, Державна установа «Інститут регіональних
досліджень імені Мар’яна Івановича Долішнього» та інші. – Львів
: Інститут регіональних досліджень імені Мар’яна Івано Долішнього.
Публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із програмуванням та програмною інженерією, висвітлює найважливіші досягнення в цій галузі та основні
напрямки її розвитку.

Наявність у фонді: 214-2015.
230. Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України. – Київ : Інститут проблем реєстрації
інформації.
Висвітлює питання принципів і методів реєстрації даних; математичних методів обробки даних; інформаційно-аналітичних систем
обробки даних; технічних засобів отримання й обробки даних; методів
захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах; систем збереження і масового розповсюдження даних; експертнихі систем та
підтримка прийняття рішень.

Наявність у фонді: 2011-2016.
231. Ресторанная жизнь : всеукраинский ежемесячный научно-практический журнал / учредитель и издатель : Ассоциация
работников ресторанного обслуживания. – Днепропетровск :
Арт-Пресс.
Публікує думки, пропозиції та наукові праці авторитетних фахівців
з поліпшення роботи ресторанного бізнесу. Друкує консультації економістів і юристів з питань оподаткування та законодавства України.

Наявність у фонді: 2005.
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232. Рестораторъ : производственно-практический журнал
профессионалов ресторанного бизнеса / учредитель и издатель :
Общество с ограниченой ответственностью «Ресторатор Украины». – Киев : Бизнес-Логика.
Публікує актуальну інформацію про ресторанний бізнес, сучасну гастрономію та аспекти світової фуд-індустрії. Висвітлює зарубіжні
та вітчизняні традиції та інновації.

Наявність у фонді: 2011-2018.
233. Рецепты аптечных продаж : практическое издание для
провизоров и фармацевтов / основатель : компания «Агантство
медицинского маркетинга». – Киев : Агантство медицинского
маркетинга.
Надає оперативну, об’ємну інформацію про препарати, останні
тенденції та новинки фармринку, а також висвітює перспективні розробках в цій області.

Наявність у фонді: 2013-2017.
234. Рідна природа : науково-популярний журнал / Міністерство навколишнього середовища України, Українське товариство
з охорони природи. – Київ : Преса України.
Висвітлює проблеми екології, екологічної безпеки, екологічного руху,
навколишнього середовища.

Наявність у фонді: 1993-1996; 1998.
235. Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис. – Київ : Розбудова держави.
Висвітлює актуальні проблеми українського державотворення, концептуальних засад стратегії розвитку української держави в різних
сферах її політичного, економічного, духовно-культурного, освітнього
та суспільного розвитку.

Наявність у фонді: 1992-1997; 1999; 2001-2004.
236. Сад, виноград i вино України : всеукраїнський щомiсячний науково-популярний журнал / засновники : Мінагрополітики
України, Концерн «Укрсадвинпром», Українська академія аграр62
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них наук та інші. – Київ : Преса України.
Публікує статті з садівництва, виноградарства і виноробства
України.

Наявність у фонді: 1997-2018.
226. Світ морозива та холоду : науково-виробниче видання /
засновник та видавець : Товариство з обмеженою відповідальністю «Україна-Сервіс». – Київ : Україна-Сервіс.
Висвітлює питання галузей виробництва та дистрибуції замороженої продукції, морозива, напівфабрикатів.

Наявність у фонді: 2005-2007.
238. Світ науки. – Львів : Наутілус.
Публікує статті з найвидатніших досягнень людства у галузях
хімії, фізики, біології, медицини, математики, інженерії, комп’ютерних технологій тощо.

Наявність у фонді:1998, 1999; 2001.
239. Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Тернопільський
національний економічний університет.
Висвітлює актуальніх питання теорії фінансів, грошей і кредиту; проблем у сфері державних фінансів; оподаткування і фіскальної
політики; державного адміністрування і фінансового менеджменту;
банківської справи й монетарної політики; ринку фінансових послуг і
міжнародних фінансів.

Наявність у фонді: 217-2018.
240. Сети и телекоммуникации / учредитель : Общество с
ограниченой ответственностью «Декабрь» и другие. – Киев : Декабрь.
Публікує інформацію про тенденції, які визначають розвиток ринку
інформаційних, телекомунікаційних та мережевих технологій, а також про особливості використання таких технологій на українських
підприємствах.

Наявність у фонді: 2001-2004.
241. Сигнальна інформація [Електронний ресурс] : закони
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та підзаконні акти, директивні документи у сфері вищої освіти,
науки, науково-технічної інформації, науково-технологічного та
інноваційного розвитку України / Міністерство освіти і науки
України, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». – Київ. – (Авторизований доступ через електронний каталог).
Містить оперативну бібліографічну інформацію щодо нових законодавчих та розпорядчих документів у сфері вищої освіти, науки та
науково-технічної інформації.

Наявність у електронному каталозі : 2017-2018.
242. Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / засн. : Міністерство освіти
і науки України, Інститут прикладного системного аналізу Національної академії наук України. – Київ : Інститут прикладного системного аналізу.
Друкує оригінальні та оглядові статті з теоретичних і прикладних
проблем і методів системного аналізу, інформатики, проблем прийняття рішень та керування в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах.

Наявність у фонді: 2011; 2013-2015.
243. Слово і час : науково-теоретичний журнал академічного літературознавства / засновники : Національна академія наук
України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка, Національна спілка письменників України. – Київ.
Висвітлює теорію та історію літератури, сучасний літературний
процес, культурологію, духовний розвиток суспільства. Є трибуною
для багатьох учених як з України, так і зарубіжжя.

Наявність у фонді: 1995-1997; 2000-2004.
244. Современные проблемы токсикологии : научно-практический журнал / учредители : Институт экогигиены и токсикологии имени Льва Ивановича Медведя, Институт информатизации образования «Медицины Украины», Проблемная комиссия
Министерства здравоохранения и Академии медицинских наук
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Украины и другие. – Киев : Телеоптик.
Висвітлює актуальні питання та проблеми медичної, екологічної,
промислової токсикології.

Наявність у фонді: 2001.
245. Соціальна психологія : політологія, соціологія, психологія, конфліктологія : науковий журнал / засновники : Український центр політичного менеджменту, Національний педагогічний
університет імені Михайла Петровича Драгоманова. – Полтава :
Дексі-Прінт.
Висвітлює питання соціальнної психології, психології особистості,
політичної психології, психології управління, політичної соціалізації,
психології масових комунікацій тощо.
Наявність у фонді : 2003, 2004.

246. Соцiологiя : теорiя, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / засновники : Національна академія наук України, Iнститут соцiологiї. – Київ : Соцiологiя.
Висвітлює теорію та історію соціології, методологію і методи досліджень. Аналізує соціально-політичні проблеми тощо.
Наявність у фонді : 1999-2005, 2007; 2011; 2013-2016.

247. Справочник экономиста / Фонд государственного имущества Украины, Государственная комиссия по регулированию
рынков финансовых услуг Украины. – Киев : Адеф-Принт.
Інформує про зміни в області законодавства та коментує їх. Друкує
статті з питань стандартів фінансової звітності, практичних методів аналізу і планування, ціноутворення, оплати праці, шахрайства
на підприємствах тощо.

Наявність у фонді: 2015.
248. Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : науково-технічний журнал / засновники : Державний комітет України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Харків : Форт.
Публікує наукові праці з актуальних проблем розвитку стандартизації, оцінювання відповідності, систем управління якістю, систем
екологічного управління, систем управління безпечністю харчових про-
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дуктів тощо.

Наявність у фонді: 1999-2016.
249. Статистика України : науково-інформаційний журнал /
засновники : Державне підприємство «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень», Державна служба статистики
України, Національна академія статистики, обліку та аудиту та
інші. – Київ : Держкомстат України.
Висвітлює загальні теоретичні та методологічні питання статистики, реформування державної статистики та переходу на міжнародну систему обліку і статистики, макроекономічної та регіональної
статистики, статистики видів економічної діяльності.

Наявність у фонді: 2001-2005.
250. Страхова справа : український науково-практичний журнал / видавець : Український науково-дослідний інститут «Права
та економічних досліджень». – Київ : Веєр Пак.
Популяризує соціальнозначущі і нові види страхування, канали дистрибуції та захист портфелів страхових компаній. Покращує страхову культуру населення і дистанційне навчання професіоналів. Знайомить страхувальників і страховиків з новими страховими продуктами
тощо.

Наявність у фонді: 2004-2018.
251. Сучасне птахівництво : науково-виробничий журнал / засновник : Національний університет біоресурсів та природокористування України, кафедра птахівництва та дрібного твариннитцва. – Київ : Аспект-Поліграф.
Публікує наукові статті з різних напрямів галузі птахівництва. Надає рекомендації щодо впровадження наукових розробок у виробничий
процес. Інформує про провідні птахівничі підприємства країни тощо.

Наявність у фонді: 2003.
252. Тваринництво України : науково-практичний журнал /
засновники : Міністерство аграрної політики України, Українська академія аграрних наук, Приватне підприємство «Видавниче
представництво «Паралель» та інші. – Київ : Атопол.
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Висвітлює наукові розробки, прогнози, пропозиції для практичного
вдосконалення аграрного виробництва.

Наявність у фонді: 2003.
253. Теоретическая и экспериментальная химия : научный
журнал / учредители : Национальная академия наук Украины, Институт физической химии имени Льва Владимировича Писаржевского. – Киев : Абрис-Принт.
Публікує повідомлення, оригінальні статті що присвячені теорії
хімічних реакцій, кінетиці і механізму реакцій в газах, рідинах, твердих
тілах і молекулярно-організованих системах, реакційної здатності, фізико-хімічним принципам управління хімічними процесами, впливу фізичних факторів на хімічні реакції тощо.

Наявність у фонді: 2011-2016.
254. Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / засновники : Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, Академія правових наук України.
– Київ : Лазурит-Поліграф.
Публікує наукові статті з правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, оцінки нематеріальних активів, управління складовими
інтелектуального капіталу тощо.

Наявність у фонді: 2012-2015; 2017-2018.
255. Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал
/ засновники : Національна академія наук України, Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ : Інститут електродинаміки.
Публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях як
теоретична електротехніка та електрофізика. Висвітлює питання
перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічних перетворень енергії, електроенергетичних систем та електротехнологічних комплексів тощо.

Наявність у фонді: 2012-2018.
256. Технополис : всеукраинский научно-технический журнал
/ учредители : Днепропетровская облгосадминистрация, Теру67
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правление Госнадзорохрантруда по Днепропетровской области,
Государственное предприятие «Приднепровский экспертнотехнический центр» и другие. – Днепропетровск : Арт-Прес.
Публікує докладний аналіз аварій, техногенних катастроф. Висвітлює позитивний досвід зі створення здорових і безпечних умов праці
тощо. Публікує нові нормативні документи й коментарі до них фахівців
Держпромгірнагляду тощо.

Наявність у фонді: 1999, 2000.
257. Торгівля і ринок України : збірник наукових праць / засновник : Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : Донецький
національний університет економіки і торгівлі.
Висвітлює питання сучасної стратегії реформ у торгівлі, стабілізації економіки галузі та відновлення економічного зростання й поліпшення
на цій основі добробуту людей, підвищення інвестиційної привабливості
підприємств, забезпечення інтеграції української економіки в структурі
світового економічного простору.

Наявність у фонді: 2008.
258. Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / засновники : Товариство «Знання» України, Спілка журналістів України. – Київ : Трибуна.
Висвітлює сучасні наукові і політичні ідеї та ефективні шляхи вирішення соціально-економічних проблем розбудови нашої держави тощо.

Наявність у фонді: 1993, 1994; 1996, 1997; 2000-2004.
259. Турбізнес = Tourbusiness : специалізоване інформаційно-аналітичне видання. – Бровари : Аврора-принт.
Публікує достовірну і докладну інформацію з основних аспектів
діяльності туристичних фірм, авіаперевезень, готельного обслуговування, страхування, законодавства, правових проблем, питань оподаткування, фінансового сервісу тощо.

Наявність у фонді: 2010.
260. Украинская экономика : целостный комментарий : ежемесячное издание / основатель : Агентство гуманитарных техно68
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логий. – Киев.
Висвітлює актуальні питання української економіки в цілому.

Наявність у фонді: 1999.
261. Украинский химический журнал : научный журнал / учредители : Национальная академия наук Украины; Институт общей и неорганической химии имени Владимира Ивановича Вернадского. – Киев : Институт общей и неорганической химии.
Висвітлює теоретичні та експериментальні аспекти неорганічної,
фізичної, аналітичної і органічної хімії, електрохімії, хімії високомолекулярних сполук, основних розділів сучасної хімії.

Наявність у фонді: 1992-1994; 1996; 2012-2016.
262. Україна : громадсько-полiтичний, лiтературно-художній
часопис. – Київ : Преса України.
Висвітлює новини політики, економіки, суспільства, культури, питань громадсько-політичного та культурного життя України.

Наявність у фонді: 1999; 2001-2004.
263. Україна : аспекти працi : науково-виробничий журнал
/ засновник : Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики Національної
академії наук України, Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інформаційно-консультаційна фірма «Праця». – Київ : Праця.
Висвітлює питання економіки ринку праці, соціальної політики в
Україні та за кордоном. Видання спрямоване на розв’язання проблем
соціально-економічних перетворень у сфері праці.

Наявність у фонді: 1996; 1999-2005; 2007-2015.
264. Українська культура : культурно-освiтній та лiтературномистецький iлюстрований журнал / засновник : Міністерство
культури України. – Київ : Преса України.
Публікує статті з актуальних питань культури в Україні. Висвітлює основні теми музики, кіномистецтва, літератури, образотворчого
мистецтва, архітектури тощо.

Наявність у фонді: 1991-2004; 2007-2009; 2016.
265. Український біохімiчний журнал : науково-теоретичний
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журнал / засновник : Національна академія наук України, Інститут
біохімії імені Олександра Володимировича Палладіна. – Київ : Інститут біохімiї.
Публікує оригінальні експериментальні, методичні та оглядові
робіти із основних проблем біохімії та фізико-хімічної біології. Досліджує різні розділи суміжних наук, таких як клітинна та молекулярна біологія, біоорганічна хімія, біофізика, біохімія рослин та мікроорганізмів,
медична біохімя, фармакологія і генетика.

Наявність у фонді: 1992-1996; 1999-2004; 2011-2013..
266. Український журнал медичної технiки i технологiї : науково-практичний журнал / Український науково-інженерний центр
медичної техніки і промислових технологій. – Київ : Медiнформ.
Висвітлює питання вітчизняної та зарубіжної медичної техніки і
технології тощо.

Наявність у фонді: 1997; 1999; 2001.
267. Український iсторичний журнал : науковий журнал / засновники : Національна академія наук України, Інститут історії
України. – Київ : Наукова думка.
Публікує наукові статті та документальні матеріали, присвячені
проблемам історії України, всесвітньої історії, питанням змісту і методики викладання історії в навчальних закладах країни. Матеріали, що
публікуються у журналі в останні роки, подаються в контексті нового
осмислення історії українського народу.

Наявність у фонді: 1989-2004; 2008-2015.
268. Український математичний журнал : науковий журнал /
Інститут математики Національної академії наук України - Київ :
Інститут математики.
Публікує статті з основних напрямків теоретичної та прикладної
математики, переважно з функціонального аналізу та теорії функцій,
диференціальних рівнянь та математичної фізики, геометрії та топології, теорії ймовірності та теорії випадкових процесів, алгебри тощо.

Наявність у фонді: 2011-2016.
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269. Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / засновник і видавець: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Видавництво» Дзеркало світу «. Київ: Дзеркало світу.
Публікує матеріали, в яких представлена вичерпна інформація по ринку авіаперевезень, готельному обслуговуванню, страхуванню, морським
круїзам, туризму, новим технологіям, а також останнім змінам в законодавчій базі з коментарями експертів і фахівців туристичної галузі.

Наявність у фонді: 2012-2018.
270. Український фізичний журнал = Ukrainian journal of
physics : науковий журнал / Національна академія наук України,
Відділення фізики і астрономії, Інститутт теоретичної фізики імені
Миколи Миколайовича Боголюбова. – Київ : Інститутт теоретичної
фізики.
Публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної
та теоретичної фізики.

Наявність у фонді: 2011-2016.
271. Упаковка : журнал для производителей и потребителей
тары и упаковки / учредители : Национальный университет пищевых технологий, Закрытое акционерное общество «Институт»,
Общество с ограниченной ответственностью «Упаковка». – Киев :
Экспресс-Полиграф.
Тематика публікацій охоплює широкий спектр проблем, пов’язаних з
виробництвом і споживанням всіх видів пакувальних матеріалів, тари
та упаковки, допоміжних пакувальних засобів, пакувальних технологій
та обладнання, починаючи від історії упаковки і закінчуючи питаннями
охорони навколишнього середовища. Особлива увага приділена результатам наукових досліджень, аналізу національних і регіональних ринків
упаковки.

Наявність у фонді: 1997-2017.
272. Управление персоналом : практический журнал. – Киев :
Гнозис.
Висвітлює питання в області управління бізнес-процесами й людськими ресурсами, мотивації та стимулювання персоналу, подоланню
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опортунізму і досягненню лояльності персоналу. Присвячений питанням управління людськими ресурсами. У ньому представлений досвід
кращих практиків вітчизняного ринку.

Наявність у фонді: 2013-2015.
273. Управляющие системы и машины (УСиМ) : международный научный журнал / учредители : Национальная академия
наук Украины, Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем, Институт кибернетики имени
Виктора Михайловича Глушкова и другие. – Киев : Институт кибернетики.
Висвітлює загальні питання теорії систем, системотехніки, новітніх методів в інформатиці, технічних засобів інформатики, програмної інженерії та програмних засобів, інформаційних технологій та систем.

Наявність у фонді: 1994-1996; 2012-2016.
274. Фармакологія та лікарська токсикологія : науковий
журнал / засновник : Академія медичних наук України, Державна установа «Інститут фармакології та токсикології», Державна
установа «Державний фармакологічний центр» та інші. – Київ :
Авіцена.
Друкує оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема
по створенню і дослідженню лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини. Висвітлює питання лікарської токсикології
та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології і лікарської токсикології.

Наявність у фонді: 2008; 2014.
275. Фармацевтическая отрасль / учредитель : Общество с
ограниченной ответственностью «Агентство профессиональной
информации». – Киев : София А.
Висвітлює широкий спектр питань фармацевтичної галузі, перспективи розвитку вітчизняної фармацевтичної промисловості в сучасних
економічних умовах. Інформує про дослідження і розробки, обладнання,
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технології, упаковку, нові препарати, бізнес-рішення для підприємств
фармацевтичної промисловості. Друкує законодавчі акти в області
фармацевтики, новини галузі, інтерв’ю, огляди ринків, історичні дан.

Наявність у фонді: 2011-2015.
276. Фармацевтичний журнал : науково-практичний журнал /
засновники : Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет, Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
та інші. – Київ : Здоров’я.
Висвітлює питання організації медикаментозного забезпечення населення, розвитку фармацевтичної та фармакологічної науки, медичної промисловості. Інформує про нові лікарські засоби.

Наявність у фонді: 2001-2005.
277. Фармацевтичний часопис : наук.-практ. журн. / засновники : Тернопільський державний медичний університет імені
Івана Яковича Горбачевського., Національний фармацевтичний
університет. - Тернопіль : Тернопільський державний медичний
університет.
Публікує оригінальні статті та огляди, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі,
а саме: синтез біологічно активних сполук; фітохімічні дослідження;
фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія; аналіз лікарських препаратів; інформаційні та інноваційні технології в фармації;
фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика; організація
роботи аптечних підприємств; фармакокінетика і фармакодинаміка
лікарських засобів; фармацевтичне законодавство; фармацевтична
освіта; історія фармації; фармацевтична опіка, тощо.

Наявність у фонді: 2014, 2015.
278. Финансовая консультация : всеукраинское издание защиты интересов бизнеса / учредители : Министерство экономики
Украины, Научно-исследовательский экономический институт. –
Киев : Финансовая консультация.
Висвітлює питання страхування, інвестування, фінансів та розвит-
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ку бізнесу. Публікує корисні поради з управління особистими фінансами і практичні рекомендації щодо інвестування. Надає допомогу, поради та консультації з фінансових питань оподаткування, кредитів і
вкладів.

Наявність у фонді: 1999-2002; 2004.
279. Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал. – Киев : Полиграфические услуги.
Висвітлює найнагальніші питання розвитку ринку фінансових послуг. Містить аналіз фінансових показників та прогнознованих оцінок
діяльності. Публікує огляд банківської справи та ринку цінних паперів.

Наявність у фонді: 2002-2004.
280. Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of
solid state : науковий журнал / Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, Фізико-хімічний інститут,
Асоціація «Вчені Прикарпаття». – Івано- Франківськ : Плай.
Публікує статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики і хімії твердого тіла.

Наявність у фонді: 2010-2012; 2014-2016.
281. Філософія освіти : науковий часопис / Інститут вищої
освіти Академії педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова,
Українська академія політичних наук. – Київ : Національний педагогічний університет.
Висвітлює створення сучасної концепції освіти. Проводить пошук
оптимальних шляхів розвитку сучасної вітчизняної освіти. Аналізує
тенденції розвитку глобальних і регіональних аспектів сучасної освіти,
пов’язаних з реформуванням освіти тощо.

Наявність у фонді: 2006-2011.
282. Фiлософська думка : український науково-теоретичний
часопис / засновники : Національна академія наук України, Інститут філософії імені Григорія Савича Сковороди. – Київ.
Висвітлює проблеми сучасного філософського пошуку в Україні та
знайомить читачів з сьогоденною зарубіжною філософією.
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Наявність у фонді: 1999; 2001-2004; 2011-2015.
283. Фінанси України : науково-теоретичний та iнформаційно-практичний журнал / засновник : Міністерство фiнансiв України. – Київ : Україна.
Висвітлює питання теорії, методології та практики фінансів,
банківської справи, оподаткування, інвестування та кредитування.

Наявність у фонді: 1995-2017.
284. Фінансова справа : всеукраїнський фінансовий журнал /
засновник і видавець : Редакція журналу «Фінансова справа». –
Київ : Пергам.
Публікує статті з фінансового, бухгалтерського, податкового,
управлінського обліку. Висвітлює актуальні питання теорії фінансів,
грошей і кредиту, проблем у сфері державних фінансів, оподаткування
і фіскальної політики, державного адміністрування і фінансового менеджменту тощо.

Наявність у фонді: 2004.
285. Фінансовий контроль : науково-практичний журнал /
засновники : Головне контрольно-ревізійне управління України, Національна академія державної податкової служби України,
Київський національний торговельно-економічний університет
та інші. – Київ : Параміда.
Висвітлює досвід роботи контрольно-ревізійних органів. Публікує
актуальні статті з сучасної методології аудиту та розкриття фінансових порушень. Надає практичні поради фахівців. Коментує законодавчі та нормативні акти.

Наявність у фонді: 2006-2015; 2017.
286. Фітотерапія в Україні : науково-практичний журнал / засновники : Медичний інститут України асоціації народної медицини. – Київ.
Висвітлює досягнення і перспективи розвитку вітчизняної фітотерапії, шляхів впровадження наукових розробок у цій галузі у практику
охорони здоров’я. Популяризує знання про лікарські рослини та народні
методи лікування.
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Наявність у фонді: 2001.
287. Фондовый рынок : информационно-аналитический журнал / учредитель : Украинская академия наук Национального
Прогресса, Институт исследований эконимики и развития. – Киев
: Фондовый рынок.
Висвітлює стан фінансових ринків. Аналізує економіку. Інформує
про поточний стан нормативно-правової бази у процесі розміщення
та обігу цінних паперів, доступності та прозорості інформації про
результати виробничо-господарської діяльності емітентів цінних паперів тощо.

Наявність у фонді: 1997; 2001-2004.
288. Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / засновник : Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України. – Київ : Науково-дослідний економічний інститут.
Висвітлює питаннями управління економікою, макроекономічних
аспектів сучасної економіки, економічних проблем розвитку галузей
та видів економічної діяльності. Друкує статті з теорії та практики
формування ринкових відносин в Україні.

Наявність у фонді: 2014-2016.
289. Харчова і переробна промисловість : науково-виробничий журнал / Укрхарчопром. – Київ : Нива.
Висвітлює різні галузі харчової і переробної промисловості, передовий досвід, науку, техніку. Інформує про виставки, конфереції, семінари
тощо.

Наявність у фонді: 1991-2010.
290. Харчова наука і технологія : науково-виробничий журнал / засновник : Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса : Євротойз.
Висвітлює теорію та практику аграрнопромислового комплексу,
зокрема з питань нутріціології, дієтології, проблем харчування, хімії
харчових продуктів і матеріалів, нових видів сировини, технології харчових виробництв, контролю якості та безпеки продуктів харчування
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тощо.

Наявність у фонді: 2007-2017.
291. Харчова промисловість : науковий журнал / засновник і
видавець : Національний університет харчових технологій. – Київ
: Національний університет харчових технологій. (з 1965 року по
1995 рік – видавався під назвою «Пищевая промышленность»,
з 1996 року (Вип. 42) – видається під назвою «Харчова промисловість»).
Друкує результати науково-дослідних робіт з технології харчових
продуктів, мікробіологічних процесів, апаратів, обладнання, автоматизації харчових виробництв та економіки харчової промисловості.

Наявність у фонді: 1965-1993; 1995, 1996; 1998-2003; 2005;
2007-2017.
292. Харчова промисловість : науково-виробничий збірник /
засновник : Міністерство харчової промисловості України. – Київ
: Техніка.
Публікує наукові статті з технології харчових виробництв, сировини та обладнання.

Наявність у фонді: 1960-1964.
293. Химическая технология : научно-теоретический журнал
/ учредители : Академия наук Украины, Институт газа. – Киев :
Наукова думка.
Публікує оригінальні статті з результатами досягнень у галузі
хімічної технології. Друкує аналітичні огляди сучасного стану і прогнози розвитку різних напрямів хімічної технології.

Наявність у фонді: 1971-1972; 1992.
294. Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / учредители : Национальная академия наук
Украины ; Институт коллоидной химии и химии воды имени Антона Владимировича Думанского. – Киев.
Висвітлює теоретичні і експериментальні питання водопідготовки
та очищення води, аналізу природних і стічних вод тощо.

Наявність у фонді:1990, 1991; 1993, 1994; 2001-2005;
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2007-2018.
295. Хімiчна промисловість України : науково-виробничий
журнал / засновник : Міністерство промислової політики України, Українське хімічне товариство, Союз хіміків України та інші.
– Київ : Віпол. (з 1966 року по 1970 рік – видавався російською
мовою під назвою «Химическая промышленность Украины»).
Висвітлює фундаментальні та прикладні аспекти неорганічної, фізичної, органічної хімії, електрохімії та хімії полімерів. Публікує огляди
ринків хімічної промисловості України.

Наявність у фонді: 1966, 1967; 1969-1972; 1989-1993; 1995;
1999-2005; 2012-2016.
296. Хлебный и кондитерский бизнес : научно-практический
журнал / издатель : Общество с ограниченной ответственностью
«Компания «Биопром». – Киев : Биопром.
Висвітлює досягнення вітчизняної та зарубіжної хлібопекарської,
кондитерської, макаронної та харчоконцентратної науки і техніки.
Друкує статті провідних спеціалістів з нових технологій тощо.

Наявність у фонді: 2014-2018.
297. Хлебопекарское и кондитерское дело : производственно-практический и рекламный журнал / учредитель и издатель :
Частное предприятие «Корсар». – Киев : Корсар.
Розповідає про нові технології, сировину і обладнання при виробництві хлібобулочних і кондитерських виробів на підприємствах України
та зарубіжжя.

Наявність у фонді: 2007-2014.
298. Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : науково-виробничий і практичний журнал / співвидавці та
засновники : Національний університет харчових технологій,
Державний департамент з продовольства України та інші. – Київ
: Авокадо.
Висвітлює досягнення вітчизняної та зарубіжної хлібопекарської,
кондитерської, макаронної та харчоконцентратної науки і техніки.
Публікує статті з нових технологій, обладнання для виробництва хлі-
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бобулочних та кондитерських виробів, ціноутворення на хліб і борошно. Друкує рецептури та стандарти.

Наявність у фонді: 2006-2015.
299. Холод : журнал для фахівців холодильної та кліматичної
галузі. – Київ : ЄвроМедіа України.
Публікує статті про новітні технології застосування холоду в усіх
галузях промисловості. Розповідає про холодильне обладнання та його
монтаж. Висвітлює аспекти енергозбереження та захисту довкілля.
Друкує новини ринку і тенденції розвитку холодильної галузі.

Наявність у фонді: 2003-2011.
300. Холодильна техніка та технологія : науково-технічний
журнал / засновники : Одеська національна академія харчових
технологій, Український філіал Міжнародної академії холоду. Одеса : Одеська національна академія харчових технологій.
Висвітлює питання у галузі холодильної та кріогенної техніки, холодильних та супутніх технологій, методів охорони навколишнього
середовища за рахунок використання теплоенергетичних процесів і
установок штучного холоду, інженерних методів удосконалення та
автоматизації традиційних систем і новітніх систем поновлюваних
видів енергії. Містить науково-технічну інформацію з питань холодильної техніки та енергетики

Наявність у фонді: 2016, 2017.
301. Хранение и переработка зерна : научно-практический
журнал / основатель и издатель : Общество с ограниченной ответственностью «АПК-Информ». – Днепропетровск : Арт-Пресс.
Надає інформацію про новітні наукові розробки, нове устаткування
і технології, пов’язані з післяжнивною обробкою, сушкою, зберіганням
зернових і бобових культур та переробкою їх в борошно, крупи, комбікорми або інші зернові продукти.

Наявність у фонді: 1999-2017.
302. Цитология и генетика = Cytology and Genetics : международный научный журнал / Национальная академия наук Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии.
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– Киев : Киевская правда.
Публікує наукові статті з генетики, цитогенетики, молекулярної генетики, клітинної біології, біотехнології, від медичної генетики до приватної генетики тварин і рослин.

Наявність у фонді: 2010-2012.
303. Цукор України : науковий журнал / засновники : Національна асоціація цукровиків України, Національний університет
харчових технологій, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості. – Київ : Цукор України.
Висвітлює наукові здобутки та їх практичне впровадження в галузі
аграрно-промислового комплексу, буряко- і цукровиробництва. Надає актуальну інформацію про цукрову промисловість України та світу.

Наявність у фонді: 1993-1996; 2000-2008; 2010-2017.
304. Цукрові буряки : науково-виробничий журнал / засновник
: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук. –
Київ : Київська правда.
Публікує статті прикладного характеру з проблем вирощування біоенергетичних культур, буряківництва та виробництва цукру, технології
переробки цукрових буряків та інших культур бурякової сівозміни. Друкує
прогнози фітосанітарної обстановки на полях, рекомендації науковців,
спеціалістів-буряківників, коментарі та поради керівників компаній – лідерів вітчизняного АПК.

Наявність у фонді: 1999-2001.
305. Шлях освіти : науково-методичний журнал / засновники :
Міністерство освіти України, Академія педагогічних наук, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагогічна преса.
Висвітлює питання політики і організації освіти, соціального виховання, професійної освіти, політично-освітньої роботи, методології,
проблем підвищення кваліфікації викладацьких кадрів, освітньої практики, педагогічної преси, шкільних підручників. Друкує повідомлення з учительських з’їздів, наукових дискусій тощо.

Наявність у фонді: 1998-2005.
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306. Экология и промышленность : научно-производственный журнал / учредитель и издатель : Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургической
промышленности «Энергосталь». - Харьков : Энергосталь.
Висвітлює питання екологічного законодавства, проблем науково-технічного, метрологічного та нормативного забезпечення регіонів і промислових підприємств у сфері захисту навколишнього середовища тощо.

Наявність у фонді: 2006, 2007; 2011-2018.
307. Экология плюс : научно-производственный экологический журнал – Полтава : Школяр.
Популяризує новітні наукові розроби. Сприяє впровадженню сучасних екотехнологій, політики розумного природокористування, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і збалансованого
розвитку регіонів.

Наявність у фонді: 2015.
308. Экология предприятия / учредитель и издатель : Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-про». – Киев :
Адеф-Принт.
Друкує статті провідних експертів з практичними рекомендаціями для екологів про утилізацію та зберігання відходів, охорону атмосферного повітря і вентиляцію, охорону водних ресурсів, водопостачання і водовідведення, поводження з небезпечними речовинами,
виробничу безпеку, промислову санітарію, екологічний податок тощо.

Наявність у фонді: 2015.
309. Экономика предприятия : научно-практический журнал / учредитель : Частное предприятие «Экономика предприятия». – Киев : Пресса Украины.
Друкує статті з різних питань економіки підприємства, методів
аналізу, планування і прогнозування діяльності підприємства тощо.

Наявність у фонді: 1999; 2001, 2002.
310. Электрик : международный электротехнический журнал / учредитель : Издадельство «Радиоаматор». – Киев : Пресса
Украины.
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Інформує про новинки електроніки та побутової техніки. Публікує
цікаві схемні рішення авто-мото-електроніки. Висвітлює новинки науки і техніки, радіотехніки, довідкових даних тощо.

Наявність у фонді: 2004; 2010; 2012-2015; 2017-2018.
311. Электрические сети и системы : производственно-практический журнал / издатель : Укрэнерго. – Киев : Гнозис.
Освітлює сьогоднішній стан електричних мереж і електромережевого господарства, їх проблеми, а також плани і перспективи розвитку.

Наявність у фонді: 2011-2014.
312. Электронные компоненты и системы : научно-технический журнал / учредитель и издатель : Научно-производственная фирма VD MAIS. - Киев : Такі справи.
Інформує про нові електронні компоненти, системи та обладнання
для електронної промисловості провідних світових виробників. Надає
рекомендації щодо використання та впровадження нових електронних компонентів та систем, технологій збору в електронній промисловості тощо.

Наявність у фонді: 2012-2014.
313. Электропанорама : электротехнический журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Электроинформцентр Украины». – Киев : Блиц-Прим.
Знайомить з найновішими електротехнічними розробками. Роз’яснює законодавчі акти та нормативні документи. Надає методичні
рекомендації. Публікує оглядові статті. Інформує про спеціалізовані
виставки.

Наявність у фонді: 2004.
314. Энергетика и электрификация : научно-производственный журнал / издатель : Издательство «Топливно-энергетический комплекс Украины» ; учредитель : Министерство
энергетики и электрификации Украины, Научно-технический
союз энергетиков и электротехников Украины и другие. – Киев :
Техника.
Висвітлює питання загальної енергетики, теплової енергетики,
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атомної енергетики, гідроенергетики, проблем експлуатації обладнання
електростанцій та електричних мереж, автоматизованих систем контролю тощо.

Наявність у фонді: 1992, 1993; 1996-1998; 2003, 2004.
315. Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении : всеукраинский научно-технический журнал / учредитель : Государственное предприятие «Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению». – Донецк : Астро.
Висвітлює практичні питання енергоефективності та ресурсозбереження, законодавчі питання, фінансування енергозберігаючих програм
тощо.

Наявність у фонді: 2011-2013.
316. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : научно-производственный журнал / учредители : Общество с ограниченной
ответственностью «Северо-восточная энергетическая компания
«СВЭКО». – Харьков.
Висвітлює питання енергозбереження, енергетики, альтернативних
джерел енергії, економіки, організація і управління, науково-технічного
прогресу і ефективності виробництва, проблем та рішень в енергетиці.

Наявність у фонді: 2012-2018.
317. Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал / учредители : Национальная академия наук Украины,
Институт газа и другие. – Киев. (до 2009 года – издавался под названием «Экотехнологии и ресурсосбережение»).
Друкує оригінальні статті, які мають прикладне значення. Висвітлює
проблеми палива та енергетики, енергозберігаючих технологій, переробки сировини та ресурсозбереження, охорони навколишнього середовища,
очищення та переробки відходів, приладів та обладнання.

Наявність у фонді: 1996-1997; 2001-2005; 2012-2015.
318. Юридический вестник / Юридичний вісник /LAW
HERALD : научный журнал / учредитель : Одесская национальная
юридическая академия. – Одесса : Астропринт.
Висвітлює актуальні проблеми державно-правового будівництва в
Україні, удосконалення діяльності правоохороних органів, підвищення рів-
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ня підготовки майбутніх правоохоронців у вищій школі.

Наявність у фонді: 1999, 2000.
319. Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / засновники : Спільне підприємство «Юрінком Інтер», Київський регіональний центр Академії правових наук України. – Київ : Юрінком
Інтер.
Публікує наукові статті. Висвітлює практику здійснення судочинства
судами загальної юрисдикції. Друкує рішення Європейського суду з прав
людини, огляди всіх рішень і висновків Конституційного Суду України. Надає докладну інформацію про розглянуті Верховною Радою України законопроекти, а також прийняті закони та анотації найважливіших правових актів, виданих Президентом України, Кабінетом Міністрів України,
Національним банком України, окремими міністерствами та відомствами.

Наявність у фонді: 2010.
320. Ягодник : : международный специализированный журнал /
учредитель : Екатериа Конева, Надежда Ящук ; издатель : Дринкс
Гелери. – Киев : Ящук.
Містить найактуальнішу інформацію про вирощування, зберігання,
пакування та реалізацію фруктів і ягід. Польський і український досвід з
перших вуст, а також технології від провідних компаній світу.

Наявність у фонді: 2016-2017.
321. Art of sales = Искусство продаж / учредитель и издатель :
Василий Туз. – Киев : С. В. М.
Висвітлює питання планування і психології продажів, CRM, аудиту і
контролю продажів. Публікує методичні матеріали для навчання персоналу з технологій та методів особистих продажів, роботи з запереченнями, розвитку та підтримки відносин з клієнтами тощо.

Наявність у фонді: 2015.
322. Argc&argv : программирование, информационные технологии, стандарты / учредитель и издатель : Малое предприятие
«СИЧ». – Киев : СИЧ.
Інформує про мови програмування, технології розробок програмного забезпечення, сучасні операційні системи та системи інформаційної
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безпеки, бази даних і розробку Web-додатків.

Наявність у фонді: 2000-2002.
323. Chip : компьютерный журнал. – Киев : Софт Пресс.
Висвітлює результати незалежного тестування від ста до декількох
сотень апаратних засобів і програмних продуктів для різних операційних
систем. Містить огляд подій і аналіз тенденцій світових комп’ютерних
ринків комплектуючих тощо.

Наявність у фонді: 1999-2004.
324. Chip News Украина : научно-технический журнал. – Киев :
Сегодня.
Аналізує ринок електронних компонентів, стан та тенденції його розвитку, економічні та правові питання виробництва та сертифікації виробів електронної техніки. Наводить відомості про українські та закордонні фірми-виробники та їх дистриб’юторів.

Наявність у фонді: 2003, 2004.
325. Drinks+ : журнал для производителей, реализаторов и потребителей напитков. – Киев : Издательский Дом «Н».
Містить новини та аналітичну інформацію про ринок напоїв і ресторанний бізнесі України та міжнародного ринку.

Наявність у фонді: 2006, 2017.
326. Economics & sociology = Економіка і соціологія : journal of
Scientific Papers : Founder of the Center for Sociological Research –
Kyiv-Ternopil : Krok.
Публікує результати новітніх досліджень у галузях економіки, соціології та суміжних наукових дисциплін. Проблематика статей стосується
питань соціально-економічного аналізу суспільства та економіки, установ і організацій, соціальних груп, мереж і відносин.

Наявність у фонді: 2012.
327. Mandry. Navigator : український туристичний журнал. –
Київ : Якісні рішення.
Знайомлять читача з екзотичними країнами, діляться враженнями,
організовує експедиції, рекомендє читачам країни, які на думку редакції
будуть найпопулярнішими в сезон, відстежує статистику, аналізує ситуацію на туристичному ринку. Наявність у фонді : 2016.
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328. Saveurs = Вкус / учредитель : Дочернее предприятие «Бурда-Украина». – Киев : Бурда-Украина.
Представляє найширшу кулінарну тематику створення апетитних
шедеврів і пікантних страв, рецепти знаменитих і нових коктейлів. Відкриває секрети організації свят, сервірування святкового столу і допомагає вибрати подарунки для гурманів. Друкує рецепти цікавих і дивовижних страв. Розповідає про кулінарні експедиції в усі куточки світу.

Наявність у фонді: 2015-2017.
329. The Ukrainian Week = Український тиждень. – Київ.
Охоплює політику, економіку і мистецтво, спрямований на соціально
зайнятого читача української мови. Надає широкий спектр аналізу, думки, інтерв’ю, художніх творів, в тому числі поїздки як в Україні, так і за
межами, а також аналітичні огляди і календар подій.

Наявність у фонді: 2015-2016.
330. Travel professional magazine = Ежемесячный журнал путешествий / издатель : Общество с ограниченной ответственностью
«Юримекс». – Киев : Юримекс.
Публікує оригінальні статті про мандрівки та спосіб життя в зарубіжних країнах. Є корисним гідом для мандрівників і до якого звертаються за допомогою перед плануванням чергової подорожі.

Наявність у фонді: 2014-2018.
331. Ukrainian food journal = Український харчовий журнал :
internatinal scientific journal / National university of food technologies.
– Kyiv : National university of food technologies.
Висвітлює результати досліджень фахівців у галузі харчової науки,
техніки та технології, хімії, економіки і управління.

Наявність у фонді: 2012-2016.
332. Ukrainian journal of food science = Український науковий журнал про продукти харчування / National university of food
technologies. – Kyiv : National university of food technologies.
Публікує результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі харчової хімії та біохімії, мікробіології, процесів та технологій, гігієни харчування та екології, економіки та управління.

Наявність у фонді: 2013, 2014, 2016
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333. Автоматизация и современные технологии : ежемесячный межотраслевой научно-технический журнал / учредитель :
Министерство образования Российской Федерации, Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы. – Москва : Машиностроение.
Висвітлює питання автоматизації і механізації виробничих процесів, підвищення ефективності виробництва на основі досягнень у галузі електроніки, інформатики, обчислювальної техніки та інших наукових напрямів, розробки і впровадження технологій, захисту довкілля,
економіки і організації виробництва.

Наявність у фонді: 2001, 2002.
334. Автоматика и телемеханика / Российская академия
наук. – Москва : Наука.
Публікує огляди і характеризує сучасний стан основних проблем галузі. Друкує повідомлення про найбільш цікаві наукові конференції, матеріали наукових дискусій, рецензії на нові книги.

Наявність у фонді: 1989, 1990; 1992; 1994, 1995; 2003-2015.
335. Аналитические обзоры по основным направлениям
развития высшего образования : содержание, формы и методы обучения в высшей школе / Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральный институт развития
образования. – Москва : Федеральный институт развития образования.
Публікує результати досліджень як співробітників Федерального
інституту розвитку освіти, так і викладачів вузів, працівників освіти
та науки Росії.

Наявність у фонді: 2012-2015.
336. Безопасность жизнедеятельности : научно-практический и учебно-методический журнал / учредитель : Общество с
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ограниченной ответственностью «Новые технологии». – Москва
: Машиностроение.
Висвітлює сучасний стан тенденцій та перспектив розвитку таких
областей, як промислова безпека та охорона праці, екологічна безпека і
надзвичайні ситуації з акцентом на техногенні небезпеки.

Наявність у фонді: 2001-2005.
337. Биологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва : Высшая школа.
Публікує результати досліджень, виконаних у вищій школі. Друкує
статті російських і зарубіжних вчених, що висвітлюють сучасний
стан окремих актуальних проблем біологічних наук тощо.

Наявність у фонді: 1989-1990; 1992.
338. Биотехнология : теоретический и научно-практический
журнал / учредитель : Общероссийское общественное объединение «Академия биотехнологии». – Москва : Чеховский полиграфический комбинат.
Публікує оригінальні статті, пов’язані з різним аспектам біотехнології, які мають практичний додаток в галузі медицини, сільського
господарства, охорони навколишнього середовища і так званої зеленої
хімії.

Наявність у фонді: 1985; 1989, 1990; 1992-1993; 2002-2015.
339. Биохимия : международный журнал / Российская академия наук, Российское биохимическое общество. – Москва : Наука.
Публікує роботи з усіх розділів біохімії, а також суміжних наук молекулярної біології, біоорганічної хімії, мікробіології, фізіології та
медичної біохімії.

Наявність у фонді: 1944-1971; 1976-1981; 1992, 1993.
340. Валеология : научно-практический журнал / Министерство образования Российской Федерации, Учебно-научно-исследовательский институт валеологии Ростовского госуниверситета.
– Ростов-на-Дону : Валеология.
Публікує теоретичні та експериментальні роботи з валеології,
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фізіології людини, психофізіології, генетиці, біохімії, що містять інформацію про методичні розробки та шляхи їх використання у валеології. Друкує огляди наукових досліджень, рецензії на монографії та
інші публікації в області здоров’я людини.

Наявність у фонді: 2000-2004.
341. Вестник Московского университета : научный журнал
/ учредители : Московский государственный университет, Биологический факультет. – Москва : Знак почета.
Друкує роботи вчених Московського державного університету, що
створені на матеріалах дисертацій. Публікує наукові повідомлення,
рецензії на книги та навчальні посібники, ювілейні статті. Інформує
про наукові конференції та дискусії, що проходять в Московському державному університеті.

Наявність у фонді: 2004.
342. Вестник новых медицинских технологий : теоретический и научно-практический журнал / учредитель : Тульский государственный университет, Медицинский факультет. – Тула.
Інформує про нові медичні технології діагностики, лікування, організації охорони здоров’я. Публікує статті про технічні прилади і
пристрої в медицині, застосування новітніх технологій в медицині.
Друкує результати клінічних досліджень.

Наявність у фонді: 2005-2007.
343. Виноград и вино России : научно-производственный и
теоретический журнал / учредитель : Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени
Якова Ивановича Потапенко, Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности и другие. – Москва : Юниграф.
Висвітлює актуальні питання виноградо-виноробної галузі. Знайомить з новітніми розробками і дослідженнями в галузі технології та
обладнання. Публікує матеріали виставок, симпозіумів та конференцій.

Наявність у фонді: 1993; 1995; 1998-2001.
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344. Виноделие и виноградарство : научно-производственный и теоретический журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Пищепромиздат». – Москва : Репроцентр.
Висвітлює актуальні питання виноградно-виноробної галузі та
новітніх розробок і досліджень. Друкує статті провідних світових
вчених галузі та багато іншого.

Наявність у фонді: 2003-2016.
345. Виноделие и виноградарство СССР : научно-технический и производственный журнал / Министерство пищевой промышленности Союза Советских Социалистических Республик,
Центральное правление научно-технического общества пищевой
промышленности. – Москва : Гудок.
Висвітлює питання технічного і економічного прогресу, будівництва виноробної промисловості. Знайомить з досягненнями науки і
практики у галузі виноградарства і виноробства.

Наявність у фонді: 1944; 1946-1987.
346. Внешняя торговля / учредители : Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. – Москва
: Внешторгиздат.
Висвітлює питання теорії і практики зовнішньої торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язків. Досліджує проблеми розвитку світової
торгівлі та міжнародних економічних відносин. Публікує статті про
політику іноземних держав, кон’юнктуру світових ринків, валютно-фінансові відносин у зовнішній торгівлі.

Наявність у фонді: 1993; 2000-2002.
347. Водоснабжение и санитарная техника : научно-технический и производственный журнал / учредители : Союзводоканалпроект, Государственный научный центр Российской Федерации Научно-исследовательский институт водоснабжения,
канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии и другие. – Москва : Водоснабжение и санитарная
техника.
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Висвітлює досягнення науки і техніки в дослідженнях за допомогою
розповсюдження кращої практики в галузі розробки стратегії інноваційного розвитку. Створює професійний майданчик для обговорення
тенденцій та політики у сфері науки, технологій та інновацій в системах водопостачання, каналізації і будівельних системах, охорони
водних ресурсів.

Наявність у фонді: 1984-1988; 1992, 1993.
348. Вопросы биологической медицинской и фармацевтической химии : научно-практический журнал. – Москва : Медицина.
Публікує матеріали, присвячені питанням біологічної, медичної та
фармацевтичної хімії, безпосередньо пов’язаних з проблемами сучасної
медицини. Висвітлює нові знання в галузі науки про життя.

Наявність у фонді: 2004.
349. Вопросы изобретательства : научно-практический журнал / Роспатент, Центральный совет Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов, Редакция журнала «Вопросы
изобретательства». – Москва.
Висвітлює питання теорії і практики винахідницької справи.

Наявність у фонді: 1970-1975; 1977-1979; 1982-1991.
350. Вопросы питания : научно-практический журнал / Министерство здравоохранения Российской Федерации, Департамент санитарно-эпидемиологического надзора Российской
Федерации, Российская академия медицинских наук и другие. –
Москва : Медицина.
Висвітлює фундаментальні та прикладні питання біохімії, фізіології та гігієни харчування, профілактичного та дитячого харчування,
харчування вагітних і годуючих жінок.

Наявність у фонді: 1962; 1971, 1972; 1997; 2000-2005; 20102016.
351. Вопросы философии : научно-теоретический журнал /
Российская академия наук, Институт философии. – Москва : Российская академия наук.
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Публікує результати розробки питань діалектичного та історичного матеріалізму, теорії наукового комунізму і соціалістичного будівництва, філософські узагальнення актуальних проблем тощо.

Наявність у фонді: 1992-1995.
352. Вопросы экономики : теоретический и научно-практический журнал / учредители : Некоммерческое партнерство
«Редакция журнала «Вопросы экономики», Институт экономики
Российской академии наук. – Москва : Российская академия наук.
Публікує статті, присвячені теоретичним і практичним економічним проблемам.

Наявність у фонді: 1996-2004.
353. Всё о здоровье / учредители : Коллектив редакции «Всё
о здоровье», Рекламная группа «Центр», Рекламно-издательский
центр «Ксения». – Красногорск : Красногорская типография.
Пропонує читачам різноманітну інформацію про методи лікування і самолікування. Надає довідкові матеріали. Популярно розповідаює
про виникнення, перебіг та лікування захворювань.

Наявність у фонді: 2001-2004.
354. Всё о мясе : научно-технический и производственный
журнал / издатель : Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени Валерия Мироновича Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук. – Москва : Полиграфсервис.
Містить інформацію про стан і тенденції розвитку російської м’ясної промисловості, сучасні напрями створення конкурентоспроможних
технологій м’ясних продуктів та іншу актуальну і цікаву інформацію.

Наявність у фонді: 2003, 2004; 2011-2015.
355. Высшее образование в России : научно-педагогический
журнал / учредители : Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова», Ассоциация технических университетов. –
Москва : Академический печатный дом.
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Публікує статті, присвячені практиці, теорії та історії російської та зарубіжної вищої школи. Висвітлює проблеми вузівської та академічної науки.

Наявність у фонді: 2003-2008.
356. Высшее образование сегодня : научный и профессиональный журнал / издатель : Российский университет дружбы
народов. – Москва : Логос.
Висвітлює проблеми вищої освіти в Росії та світі. Публікує головні
новини навчального, наукового, педагогічного та студентського життя. Друкує статті про досвід підготовки фахівців та досягнення у наукових дослідженнях.

Наявність у фонді: 2003, 2004.
357. Гастрономъ : кулинарный журнал / издатель : Общество
с ограниченной ответственностью «Бонниер Пабликейшенз». –
Москва : Алмаз-пресс.
Публікує статті не тільки про здорову і смачну їжу, але ще і масу
корисної та захоплюючої інформації про нові продукти, правила етикету, дієти і системи правильного харчування, ресторани і шеф-кухарів.
Ділиться з читачами перевіреними рецептами і дає поради з правильної сервіровки столу, калорійності страв тощо.

Наявність у фонді: 2012-2015.
358. Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журнал
для профессионалов / издатель : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Хоспитэли». – Москва : Хоспитэли.
Публікує аналітичні матеріали, присвячені обладнанню, технологіям, системам управління для готельних та курортних комплексів,
підприємств громадського харчування.

Наявність у фонді: 2011-2015.
359. Гостиничное дело : ежемесячный журнал. – Москва : Панорама.
Висвітлює актуальні теми щодо нового обладнання та IT-технологій, меблів та аксесуарів, роботи службових підрозділів, політики
ціноутворення, забезпечення безпеки гостей і майна, підготовки та
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перевірки кадрів, охорони праці, пожежної безпека в готелі та інше.

Наявність у фонді: 2011.
360. Гражданская защита : иллюстрированное научно-методическое и практическое издание / учредитель : Министерство
чрезвычайных ситуаций России. – Москва.
Висвітлює проблеми безпеки населення, територій та об’єктів економіки при виникненні аварій, катастроф, стихійних лих, військових
конфліктів, а також питання цивільної оборони. Сприяє підвищенню
обізнаності населення в галузі цивільної оборони, зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та навчанню спеціалістів в області
цивільної оборони і надзвичайних ситуацій.

Наявність у фонді: 1999-2005.
361. Деньги и кредит : ежемесячный теорететический, научно-практический журнал / учредитель : Банк России. – Москва :
Финансы и статистика.
Висвітлює актуальні проблеми російської економіки і банківської
системи. Публікує статті з питань грошово-кредитної і валютної
політики, банківської діяльності, світового банківського досвіду, історичних подій.

Наявність у фонді: 2001-2004.
362. Дистанционное и виртуальное обучение : научный журнал. – Москва.
Публікує статті з теоретичних і методологічних аспектів в сфері
нових освітніх технологій. Розміщує матеріали результатів наукових
досліджень у галузі телекомунікацій та інформатизації освіти, дистанційного та віртуального навчання.

Наявність у фонді: 2003-2007; 2012-2015.
363. Дистанционное образование : научно-практический журнал. – Москва.
Висвітлює процес набуття знань і навичок за допомогою освітнього
середовища, заснованого на використанні інформаційних технологій, що
забезпечує обмін навчальною інформацією на відстані. Реалізує систему
супроводу і адміністрування навчального процесу.

Наявність у фонді: 1998.
94

Журнали країн ближнього зарубіжжя
364. Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : ежемесячный научный журнал / учредители : Министерство здравоохранения Российской Федерации, Всероссийское научно-практическое общество имени Ильи Ильича Мечникова и
другие. – Москва : Красная Звезда.
Публікує матеріали з питань генетики, морфології і фізіології
вірусів і бактерій. Друкує статті з теорії епідеміології та імунології,
наукових основ профілактики та ліквідації інфекційних хвороб. Висвітлює досвід протиепідемічної роботи.

Наявність у фонді: 2004-2016.
365. Журнал прикладной химии / учредитель : Российская
академия наук. – Санкт-Петербург : Наука.
Розглядає актуальні питання вивчення хімічних процесів та їх інтенсифікації. Публікує актуальні статті з технології палива, виробництва полімерних матеріалів, гуми, волокнистих речовин, фарб, паперу,
мінеральних добрив, силікатів, рідкісних елементів тощо.

Наявність у фонді: 2011-2015.
366. Зерновые культуры : двухмесячный научно-производственный журнал / учредитель : Министерство сельского хозяйства и продовольсвия России. – Москва.
Висвітлює сучасні технології виробництва зерна і насіння. Публікує
наукові рекомендації та передовий досвід обробки зернових і олійних
культур. Надає допомогу виробникам зерна та насіння в реалізації їх
продукції.

Наявність у фонді: 1999, 2000.
367. Известия академии промышленной экологии / Академия промышленной экологии. – Москва : Нефтяник.
Публікує актуальні статті про нове енергетичне обладнання, методи утилізації відходів, спеціальні системи для нейтралізації небезпечних речовин. У журналі також розглядаються філософські проблеми екології.

Наявність у фонді: 1998, 1999.
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368. Известия высших учебных заведений. Пищевая технология : научно технический журнал / учредитель и издатель : Министерство образования и науки Российской Федерации, Кубанский государственный технологический университет. – Краснодар
: Кубанский государственный технологический университет.
Висвітлює оригінальні науково-технічні розробки у галузі харчової
технології та обладнання, процесів і апаратів, автоматизації харчових
виробництв, біохімії харчових продуктів, створення нових видів продуктів харчування та їх оцінок.

Наявність у фонді: 1957-1995; 2000; 2002-2004; 2007-2016.
369. Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология : научно-технический журнал / учредитель и
издатель : Министерство образования и науки Российской Федерации, Ивановский государственный химико-технологический университет. – Иваново : Ивановский государственный химико-технологический университет.
Публікує результати наукових досліджень у галузі хімії, хімічної технології, екології. Охоплює підрозділи теоретичної хімії, процесів та апаратів хімічної технології.

Наявність у фонді: 1951-1952; 1954-1959; 1976-1993; 19992004; 2006; 2011-2015.
370. Известия Санкт-Петербургского государственного
технологического института (технического университета) /
учредитель : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)». – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный технологический институт.
Публікує результати досліджень найбільш актуальних проблем в
галузі хімії та суміжних з нею наук, загальних і комплексних проблем
технічних і прикладних наук і галузей народного господарства, хімічної технології, хімічної промисловості, кібернетики, економічних і гуманітарних наук.
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Наявність у фонді: 2011. 2012.
371. Изобретения : официальный бюллетень комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров Союза Советских Социалистических Республик / издатель : Центральный
научно-исследовательский институт патентной информации и
технико-экономических исследований. – Москва. (до 1991 года –
издавался двумя раздельными выпусками «Открытия. Изобретения» и «Промышленные образцы. Товарные знаки»).
Друкує відомості про відкриття і винаходи, які внесені до державного реєстру СРСР, а також повідомлення про всі зміни, що відносяться до авторських свідоцтв і патентів. У кожному номері бюлетеня
публікується систематичний покажчик номерів авторських свідоцтв
і патентів і нумераційний покажчик заявок, що полегшує пошук винаходів.

Наявність у фонді: 1992.
372. Инженерная экология : научно-аналитический журнал.
– Москва : Инженерная экология.
Пропагує та аналітично узагальнює сучасні знання про екологію
Землі. Висвітлює інженерні проблеми екології. Приділяє увагу методикам екологічного моніторингу тощо.

Наявність у фонді: 2001, 2002.
373. Инновации в образовании : научный журнал / учредитель : Современный гуманитарный университет. – Москва : Современный гуманитарный университет.
Містить наукові публікації, що відображають організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти інноваційної діяльності освітніх закладів. Публікує дискусії з актуальних проблем сучасної освіти тощо.

Наявність у фонді: 2003-2008; 2012-2015.
374. Информатика и образование : научно-методический
журнал / учредители : Российская академия образования, Издательство «Образование и Информатика». – Москва : Красный
пролетарий.
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Висвітлює напрями використання інформаційних та комунікаційних
технологій у сфері освіти.

Наявність у фонді: 2003-2005.
375. Информационные технологии : теоретический и прикладной научно-технический журнал / учредители : Центр информатизации Министерства образования Российской Федерации, Издательство «Новые технологии «Информатика». – Москва
: Машиностроение.
Висвітлює стан і тенденції розвитку основних напрямів в галузі розробки, створення і практичного використання сучасних інформаційних
технологій в техніці, економіці, медицині та освіті.

Наявність у фонді: 2001.
376. Информационные технологии в проектировании и
производстве : научно-технический журнал / учредитель : Всероссийский научно-исследовательский институт межотраслевой
информации федерального информационно-аналитического центра оборонной промышленности. – Москва.
Публікує актуальні матеріали за принципом побудови наскрізних
автоматизованих систем «проектування-виробництво-маркетинг і
збут продукції». Висвітлює проблеми реструктуризації та оновлення
проектно-виробничих середовищ на основі високих GALS-технологій в
умовах ринкової економіки тощо.

Наявність у фонді: 2002.
377. Комбикорма : производство и использование : научно-технический и производственный журнал. – Москва : Динамо.
(до 1972 года – издавался под названием «Мукомольно-элеваторная промышленность», до 1987 года – издавался под названием
«Мукомольно-элеваторная и комбикормовая промышленность»,
до 1997 года – издавался под названием «Комбикормовая промышленность», с 1998 года – издается под названием «Комбикорма»).
Публікує інформацію про стан зернового ринку, ресурси і використання різних видів сировини, преміксів, добавок для виробництва ком-
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бікормів. Висвітлює нові технології та обладнання, стандарти, методики і прилади для визначення якості сировини тощо.

Наявність у фонді: 1999, 2000; 2003-2015.
378. Комбикормовая промышленность : производственный
журнал / учредитель : Государственный комитет Совета Министров
Союза Советских Социалистических Республик по продовольствию
и закупкам и другие. – Москва : Агропромиздат.
Висвітлює питання виробництва та використання комбікормів, різних видів сировини, а також білково-вітамінних добавок і преміксів. Публікує статті з експлуатації, проектування та будівництва комбікормових заводів тощо.

Наявність у фонді: 1991; 1993; 1995-1998.
379. Компьютер Пресс : научно-практический журнал / Общество с ограниченной ответственностью «Компьютер Пресс». – Москва : Компьютер Пресс.
Знайомить зі специфічними проблемами інформаційних технологій в
Росії. Гармонійно поєднує практичну та інформаційну спрямованість,
публікуючи як конкретні керівництва для користувачів, так і дискусійні
статті про останні віяння і тенденції комп’ютерної моди.

Наявність у фонді: 1999, 2000.
380. Кондитерское и хлебопекарное производство : специализированный информационный бюлетень / издатель : Общество
с ограниченной ответственностью «Деловые Медиа». – Москва :
Прессинфо.
Публікує інформацію про перспективні технології та сучасне обладнання, стан і тенденції розвитку хлібопекарського і кондитерського
ринків в Росії та за кордоном.

Наявність у фонді: 2004, 2005; 2009-2016.
381. Кондитерское производство : научно-практический журнал. – Москва : Пищевая промышленность.
Розповідає про технології, сировину і обладнання для виробництва різних кондитерських виробів на кондитерських фабриках і цехах, хлібокомбінатах і підприємствах громадського харчування. Інформує про семінари та конференції тощо.
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Наявність у фонді: 2001-2016.
382. Консервная и овощесушильная промышленность :
научно-технический и производственный журнал / Орган Министерства пищевой промышленности Союза Советских Социалистических Республик, Центр правления Научно-технического
общества пищевой промышленности. – Москва : Московская типография № 13.
Пропагує досягнення науки і техніки в галузі виробництва консервів,
сушених плодів і овочів, харчових концентратів. Висвітлює досвід новаторів виробництва тощо.

Наявність у фонді: 1957-1972; 1979-1984.
383. Кормопроизводство : научно-производственный журнал
/ учредитель и издатель : Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Кормопроизводство». – Москва : Корина-офсет.
Публікує проблемні, експериментальні, методичні та оглядові
статті з кормовиробництва, в тому числі з луговодства, польового
кормовиробництва, селекції, генетики, насінництва, технологій заготівлі, зберігання і використання кормів.

Наявність у фонді: 1999.
384. Косметика и медицина : научно-практический альманах
/ учредитель и издатель : Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Клавель». – Москва : Клавель.
Публікує матеріали науково-практичного і аналітичного характеру
в галузі експериментальної та практичної косметології.

Наявність у фонді: 2003, 2004.
385. Культура здоровой жизни / учредитель : Автономная
некоммерческая организация «Содействие в развитии ресурсов
здоровой жизни». – Москва : Свитязь-Принт.
Присвячений проблемам здоров’я людини, суспільства і природи, розвитку людських ресурсів, духовній та фізичній культурі, базовим законам здоров’я духу і тіла, спорту тощо.

Наявність у фонді: 2004.
386. Ликероводочное производство и виноделие : специали100
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зированный ежемесячный информационный журнал. – Москва :
Пресс-Инфо Т.
Публікує статті з виробництва лікеро-горілчаної продукції та продукції виноробства, інтенсифікації процесів спиртового виробництва,
впровадження наукових розробок у виноробне виробництво. Інформує
про перспективні технології на сучасному обладнанні, стан і тенденції
розвитку ринку міцних спиртних напоїв та вина в Росії і за кордоном.

Наявність у фонді: 2011-2013.
387. Логистика = Logistics : ежеквартальный журнал / учредитель : Координационный совет по логистике, Ассоциация
Юнискан, Ассоциация Союзупак. – Москва : Тара и упаковка.
Висвітлює проблеми та досвід оптимальної організації та управління матеріальними, інформаційними і фінансовими потоками.

Наявність у фонді: 2001-2004; 2006-2009; 2014, 2015.
388. Маркетинг / учредители : Федеральная контрактная корпорация Росконтракт, Центр маркетинговых исследований и мененджмента, Ассоциация дипломатических работников и другие.
– Москва : Полиграфресурсы.
Інформує про маркетингові технології, які дозволяють маркетологам отримати вичерпну інформацію з різних маркетингових інструментів.

Наявність у фонді: 2001, 2002.
389. Маркетинг в России и за рубежом : научно-практический журнал. – Москва : Новости.
Містить матеріали з методів дослідження ринку, планування в
маркетингу і його інструментів, організації маркетингу, конкурентоспроможності, товарної та цінової політики, поведінці споживачів,
формуванні попиту і стимулюванні збуту, рекламній діяльності тощо.

Наявність у фонді: 2004; 2006.
390. Маркетинговые коммуникации / учредитель : Издательский дом Гребенникова. – Москва : Издательский дом Гребенникова.
Висвітлює різні аспекти ефективних маркетингових комунікацій та

101

Журнали країн ближнього зарубіжжя
ряд важливих питань з управління, планування, організації, контролю,
оцінці ефективності маркетингових комунікацій тощо.

Наявність у фонді: 2001-2004; 2006, 2007.
391. Масла и жиры : специализированный ежемесячный
журнал / издатель : Общество с ограниченной ответственностью
«Деловые Медиа». – Москва : Прессинфо.
Містить інформацію про стан і тенденції розвитку ринку олійної
сировини та олійно-жирових продуктів у Росії і за кордоном.

Наявність у фонді: 2003-2005; 2009-2016.
392. Масложировая промышленность : научно-технический
и производственный журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Пищевая промышленность». – Москва : Пищепромиздат.
Висвітлює актуальні питання технології та обладнання з виробництва маргарину, майонезу, мила тощо.

Наявність у фонді: 1967-1987; 1998-2004; 2006-2015.
393. Международная экономика : международный научно-практический журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Индепендент Масс Медиа». – Москва :
Панорама.
Висвітлює актуальні питання міжнародних економічних відносин і
світової економіки. Публікує наукові та практичні розробки провідних
вчених-міжнародників з основних тенденцій світового економічного
розвитку. Аналізує антикризову практику держав і компаній тощо.

Наявність у фонді: 2012-2015.
394. Механизация и автоматизация производства : ежемесячный научно-технический журнал / Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Машиностроение.
Висвітлює питання комплексної механізації та автоматизації в
різних галузях народного господарства. Публікує матеріали по механізації важких і трудомістких вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт. Приділяє велику увагу механізації та ав-
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томатизації інженерної та управлінської праці. Інформує про новітні
досягнення в галузі механізації та автоматизації за кордоном.

Наявність у фонді: 1986; 1988, 1989; 1991.
395. Микробиология / учредители : Российская академия
наук, Институт микробиологии имени Сергея Николаевича Виноградского. – Москва : Наука.
Публікує експериментальні та теоретичні статті, короткі повідомлення та огляди сучасних досягнень у різних областях мікробіології.
Висвітлює події російської та світової науки. Друкує рецензії на нові
книги.

Наявність у фонді: 1981-1993; 2004, 2005; 2011-2015.
396. Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов :
всероссийский единственный информационно-аналитический и
практический двухмесячный журнал / учредитель : Издательский
дом «Холодильная техника». – Москва : Петровский парк.
Висвітлює сучасну технологію і техніку виробництва, зберігання,
транспортування, реалізації морозива і швидкозаморожених продуктів. Інформує про сировину, інгредієнти, холодильне промислове обладнання тощо.

Наявність у фонді: 2011-2015.
397. Мировая экономика и международные отношения :
ежемесячный научный журнал / Институт мировой экономики и
международных отношений Российской академии наук. – Москва
: Наука.
Публікує роботи провідних російських та іноземних експертів, державних діячів, керівників міжнародних організацій з міжнародних економічних та соціально-політичних проблем.

Наявність у фонді: 1997-2005; 2012-2015.
398. Молочная и мясная промышленность : двухмесячный
производственный научно-технический журнал / учредитель :
Государственный комитет Совета Министров Союза Советских
Социалистических Республик, Всероссийское общество «Агропромиздат». – Москва : Агропромиздат.
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Висвітлює широкий комплекс питань з переробки молока та м’яса.

Наявність у фонді: 1988-1991.
399. Молочная промышленность : научно-технический и
производственный журнал / учредитель : Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности,
Коллектив редакции «Молочная промышленность». – Москва :
Росмясомолпром.
Висвітлює сучасну техніку і технологію, сировину, упаковку, збут
готової молочної продукції, економіку, кадри, резерви і організацію виробництва. Публікує огляди виставок, презентацій, дегустацій, конкурсів тощо.

Наявність у фонді: 1951-1959; 1962-1987; 1992-2016.
400. Молочное и мясное скотоводство : ежемесячный научно-технический производственный журнал / Министерство сельского хозяйства Союза Советских Социалистических Республик.
– Москва : Колос.
Висвітлює питання виробництва і переробки молока та яловичини, селекції та відтворення великої рогатої худоби, вирощування і відгодівлі молодняку, виробництва і використання кормів, механізації та
автоматизації технологічних процесів на фермах.

Наявність у фонді: 1971.
401. Мороженое & Замороженные продукты : информационно-рекламный журнал. - Москва : Холодильное дело.
Містить інформаційні матеріали про морозиво і заморожені продукти харчування. Публікує огляди ринку, обладнання, технологій нової
продукції, статистики. Друкує анонси виставок і семінарів та іншу
корисну інформацію.

Наявність у фонді: 2000-2002.
402. Мукомольно-элеваторная промышленность : ежемесячный журнал по технике и экономике мукомольной, крупяной
и комбикормовой промышленности и элеваторно-складского хозяйства / учредитель : Государственный комитет заготовок Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик.
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– Москва : Московская типография №13. (с 1973 года – издавался
под названием «Мукомольно-элеваторная и комбикормовая промышленность»).
Висвітлює широкий комплекс питань з техніки та економіки борошномельної, круп’яної, комбікормової промисловості та елеваторно-складського господарства.

Наявність у фонді: 1954-1962; 1964-1967; 1973-1987.
403. Мясная индустрия : производственный научно-технический журнал / учредители : Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Мясная индустрия», Акционерное
общество «Мясомолпром», Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени Валерия Мироновича Горбатова и другие. – Москва : Мясная индустрия. (до
1992 года – издавался под названием «Мясная индустрия СССР»,
до 1996 года – издавался под названием «Мясная промышленность», с 1996 года – издается под названием «Мясная индустрия»).
Висвітлює широкий комплекс питань м’ясної індустрії. Публікує актуальні статті з технології, обладнання, переробки сировини тощо.

Наявність у фонді: 1996-2005; 2011-2016.
404. Мясная индустрия СССР : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Орган Министерства мясной и молочной промышленности Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Пищевая промышленность. (с 1992
года – издавался под названием «Мясная промышленность»).
Висвітлює питання техніки, технології та економіки м’ясної промисловості, будівництва м’ясопереробних підприємств, заготівлі сировини. Знайомить з досвідом новаторів виробництва.
Наявність у фонді : 1954-1962; 1964-1967; 1973-1987.

405. Мясная промышленность : двухмесячный производственный научно-технический журнал / учредители : Акционерное общество «Росмясомолпром», Хозяйственная ассоциация
«Мясопромпрогресс» и другие. – Москва : Колос. (до 1992 года 105
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издавался под названием «Мясная индустрия СССР», с 1996 года
– издается под названием «Мясная индустрия»).
Публікує матеріали з технології та обладнання галузі. Друкує інтерв’ю з фахівцями та керівниками підприємств, календарі виставок
та їх огляди. Рекламує іноземних та російських постачальників.

Наявність у фонді: 1992, 1993; 1995.
406. Мясные технологии : специализированный журнал / издатель : Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Отраслевые ведомости». – Москва : Вива-Стар.
Висвітлює досвід і новітні досягнення в області переробки м’яса та
виробництва м’ясних продуктів.

Наявність у фонді: 2005; 2011-2015.
407. Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / учредитель : Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала «Наука и жизнь». – Москва : Пресса.
Публікує захоплюючі статті з історії, біології, фізики, хімії, медицини. Друкує науково-фантастичні повісті та оповідання, а також
матеріали традиційних рубрик.

Наявність у фонді: 2004-2009; 2011-2015.
408. Наука и религия : ежемесячный научно-популярный
журнал / Орган Всесоюзного общества «Знание». – Москва :
Пресса.
Публікує матеріали з питань історії та теорії наукового атеїзму, методики і практики атеїстичної пропаганди, літератури і мистецтва тощо.

Наявність у фонді: 2004-2009; 2011-2014.
409. Наука продаж : от технологии к искусству = Cience of
sales : ежемесячный специализированный журнал / учредитель :
Агентство «Press.kz»; собственник и издатель : Товарищество с
ограниченной ответственностью «Эльмора». – Алматы : Эльмора.
Висвітлює питання планування і психології продажів, CRM, аудиту
і контролю продажів. Публікує методичні матеріали для навчання пер-
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соналу, технології та методи особистих продажів. Проводить аналіз
роботи з запереченнями, розвитку і підтримки відносин з клієнтами,
продажу по телефону, вирішення конфліктів.

Наявність у фонді: 2014-2016.
410. Новости в мире косметики / учредитель : Закрытое акционерное общество «Космопресс». – Москва : Алмаз-Пресс.
Висвітлює новини в світі косметики. Надає інформацію про появу
нових марок, зміну цін на парфумерію і косметику. Інформує про найцікавіші акції, виставки, конгреси, відкриття вчених та багато іншого.

Наявність у фонді: 2003, 2004.
411. Новости торговли = Retail. News & Technologies / учредитель : Национальная Ассоциация независимой розничной торговли. – Москва : Эвент Медиа Гроуп.
Висвітлює найбільш важливі та актуальні події, що відбуваються
на ринку роздрібної торгівлі як в Росії, так і за її межами. Надає об’єктивну інформацію з приводу сучасного стану ринків різних товарів і
послуг. Розповідає про останні тенденції в області рітейл-технологій
тощо.

Наявність у фонді: 2012, 2013.
412. ОБЖ. Основы Безопасности Жизни : информационно-методическое издание для преподавателей / учредитель : Коллектив редакции «ОБЖ. Основы Безопасности Жизни». – Москва
: Русский журнал.
Публікує методики, документи і pекомендації для викладачів з основ
безпеки життєдіяльності (ОБЖ). Інформує про фактори небезпек,
профілактику нещасних випадків і психологічну безпеку. Знайомить з
основи військової служби.

Наявність у фонді: 2003, 2004.
413. Основы безопасности жизнедеятельности : научно-практический и учебно-методический журнал / учредители :
Министерство чрезвычайных ситуаций России, Российский фонд
помощи при чрезвычайных ситуациях «Защита». – Москва : Основы безопасности жизнедеятельности.
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Висвітлює сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку
таких областей, як промислова безпека та охорона праці, екологічна
безпека та надзвичайні ситуації з акцентом на техногенні небезпеки.

Наявність у фонді: 2001-2004.
415. Открытия. Изобретения : официальный бюллетень комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров
Союза Советских Социалистических Республик / издатель : Центральный научно-исследовательский институт патентной информации и технико-экономических исследований. – Москва. (с 1969
года по 1982 год – издавался под названием «Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки», с 1983 года
бюллетень выходил двумя раздельными выпусками «Открытия.
Изобретений» и «Промышленные образцы. Товарные знаки»).
Публікує відомості про відкриття і винаходи, які внесені до державного реєстру СРСР, а також повідомлення про всі зміни, що відносяться до авторських свідоцтв і патентів. У кожному номері бюлетеня
друкується систематичний покажчик номерів авторських свідоцтв і
патентів і нумераційний покажчик заявок, що полегшують пошук винаходів.

Наявність у фонді: 1983-1991.
416. Открытия. Изобретения. Промышленные образцы.
Товарные знаки : официальный бюллетень комитета по делам
изобретений и открытий при Совете Министров Союза Советских Социалистических Республик / издатель : Центральный
Научно-исследовательский институт патентной информации и
технико-экономических исследований. – Москва. (с 1991 год – издавался под названием «Открытия. Изобретения»).
Містить публікації про зареєстровані відкриття, зареєстровані
винаходи. Інформує про зміни в правовому становищі охоронних документів на винаходи. Публікує зареєстровані товарні знаки, промислові
зразки тощо.

Наявність у фонді: 1970-1982.
417. Парфюмерия и косметика / учредитель и издатель :
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Общество с ограниченной ответственностью „Издательский дом
СТП”. – Москва : Бьюти Пресс.
Публікує інформацію про парфумерно-косметичну продукцію російських та зарубіжних фірм, представлених на російському ринку. Кожен продукт ілюструється фотографією і супроводжується докладним описом.

Наявність у фонді: 2003, 2004.
418. Патенты и лицензии : ежемесячный научно-практический журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Редакция «Патенты и лицензии». – Москва : Патенты и
лицензии.
Висвітлює питання охорони і використання винаходів, ноу-хау, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків.

Наявність у фонді: 2011-2016.
419. Переработка молока : специализированный журнал / издатель : Общество с ограниченной ответственностью «Деловые
Медиа». – Москва : Вива-Стар.
Інформує про досвід і новітні досягнення в області переробки молока та виробництва молочних продуктів.

Наявність у фонді: 2011-2015.
420. Пиво и напитки : безалкогольные и алкогольные, соки,
вино / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью
«Пищепромиздат». – Москва : Пищевая промышленность.
Висвітлює актуальні питання виноградно-виноробної та пивовареної галузей. Знайомить з новітніми розробками і дослідженнями в галузях. Публікує виступи провідних вчених Росії та світу.

Наявність у фонді: 1996-2016.
421. Питание и общество : профессиональный кулинарный
журнал / учредитель : Трудовой коллектив «Питание и общество». – Москва : Питание и общество.
Інформує з питань професійної освіти, підвищення кваліфікації,
юридичних питань. Надає рекомендації з ведення бізнесу в сфері харчування. Публікує репортажі з конкурсів, конференцій і семінарів. Друкує
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рецепти оригінальних страв та проводить уроки з сервіровки тощо.

Наявність у фонді: 1997; 2000-2004; 2010-2015.
422. Пища, вкус, аромат / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Пищевая промышленность». – Москва : Пищепромиздат.
Висвітлює актуальні проблеми галузей харчової і переробної промисловості та агропромислового комплексу в цілому.

Наявність у фонді: 1999-2001.
423. Пищевая и перерабатывающая промышленность :
ежемесячный теоретический и научно-практический журнал /
Государственный агропромышленный комитет Союза Советских
социалистических Республик, Министерсво рыбного хозяйства
Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Агропромиздат. (с 1988 года – издавался под названием «Пищевая
промышленность»).
Друкує матеріали з технологій харчової та переробної промисловості. Містить інтерв’ю з фахівцями та керівниками підприємств.
Публікує календарі та огляди виставок, рекламу постачальників.

Наявність у фонді: 1986, 1987.
424. Пищевая промышленность : ежемесячный журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Пищепромиздат». – Москва : Роспищепром.
Висвітлює актуальні питання з технологій та обладнання харчової
промисловості. Публікує інформацію про компанії, інтерв’ю з фахівцями та керівниками підприємств, рекламу постачальників, календарі
та огляди виставок.

Наявність у фонді: 1988-2016.
425. Пищевая промышленность : ежемесячный экономический и научно-технический журнал / Наркомпищепром Союза
Советских Социалистических Республик. – Москва : Черная металургия.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисло-
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вості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів галузі.

Наявність у фонді: 1941.
426. Пищевая промышленность (винодельческая) : сборник / Центральный институт научно-технической информации
пищевой промышленности Государственного комитета по пищевой промышленности при Госплане Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів виноробної галузі.

Наявність у фонді: 1963, 1964.
427. Пищевая промышленность (консервная, овощесушильная и пищеконцентратная) : сборник / Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности Государственного комитета по пищевой промышленности
при Госплане Союза Советских Социалистических Республик.
– Москва : Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів консервної, овочесушильної і харчоконцентратної галузі.

Наявність у фонді: 1964.
428. Пищевая промышленность (маслобойно-жировая,
эфиромасличная и парфюмерная) : научно-технический сборник / Центральный институт научно-технической информации
пищевой промышленности, Государственный научно-технический комитет Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів маслобійно-жирової, ефіроолійної і парфумерної галузі.
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Наявність у фонді: 1960.
429. Пищевая промышленность (маслодельная и сыродельная) : научно-технический сборник / Центральный институт
научно-технической информации пищевой промышленности, Государственный научно-технический комитет Совета Министров
Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Центральный институт научно-технической информации пищевой
промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів маслоробної і
сироробної галузі.

Наявність у фонді: 1961.
430. Пищевая промышленность (молочная) : научно-технический сборник / Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности, Государственный комитет
Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по координации научно-исследовательских работ. – Москва
: Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів молочної галузі.

Наявність у фонді: 1961-1963.
431. Пищевая промышленность (пивоваренная и безалкогольная) : сборник / Центральный институт научно-технической
информации пищевой промышленности Государственного комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик по координации научно-исследовательских работ. – Москва : Центральный институт научно-технической информации
пищевой промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів пивоварної і безалкогольної галузі.

Наявність у фонді: 1963, 1964.
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432. Пищевая промышленность (пивоваренная, безалкогольная, винодельческая, спиртовая и ликеро-водочная)
: научно-технический сборник / Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности, Государственный научно-технический комитет Совета Министров
Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Центральный институт научно-технической информации пищевой
промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів пивоварної, безалкогольної, виноробної, спиртової та лікеро-горілчаної галузі.

Наявність у фонді: 1960-1962.
433. Пищевая промышленность (сахарная и крохмало-паточная) : научно-технический сборник / Центральный институт
научно-технической информации пищевой промышленности, Государственный научно-технический комитет Совета Министров
Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Центральный институт научно-технической информации пищевой
промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів цукрової і крохмале-патокової галузі.

Наявність у фонді: 1960-1964.
434. Пищевая промышленность (спиртовая, ликеро-водочная и ацетоно-бутиловая) : сборник / Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности
Государственного комитет Совета Министров Союза Советских
Социалистических Республик по координации научно-исследовательских работ. – Москва : Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів спиртової, лікеро-горілчанної та ацетоно-бутилової галузі.

113

Журнали країн ближнього зарубіжжя
Наявність у фонді: 1963, 1964.
435. Пищевая промышленность (хлебопекарская, кондитерская, макаронная и дрожжевая) : научно-технический сборник / Центральный институт научно-технической информации
пищевой промышленности, Государственный научно-технический комитет Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Центральный институт научно-технической информации пищевой промышленности.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Публікує наукові статті провідних спеціалістів хлебопекарської, кондитерської, макаронної і дріжджової галузі.

Наявність у фонді: 1960-1964.
436. Пищевая промышленность = Food engineering : перевод журнала, издаваемого в Соединенных Штатах Америки. –
Москва : Госгортехиздата.
Друкує переклади статей з технологій та обладнання харчової промисловості.

Наявність у фонді: 1962-1964.
437. Пищевая промышленность СССР : сборник статей и
материалов / Министерство пищевой промышленности Союза
Советских Социалистических Республик. – Москва : Пищепромиздат.
Висвітлює питання технологій та обладнання харчової промисловості. Друкує наукові статті та матеріали провідних спеціалістів
харчової галузі.

Наявність у фонді: 1943-1949.
438. Пищевые ингредиенты : сырьё и добавки : научно-теоретический и производственный журнал / Общество с ограниченной ответственностью «Пищепромиздат». – Москва : Пищепромиздат.
Висвітлює актуальні питання з виробництва і застосування барвників, ароматизаторів, прянощів, загусників, стабілізаторів, підсолоджувачів, крохмалів тощо.
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Наявність у фонді: 1999-2004; 2010-2014.
439. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : научно-технический и производственный журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство
«Научтехлитиздат». – Москва : Научтехмаш.
Висвітлює стан і тенденції розвитку приладо- і системобудування.
Публікує статті оглядового, проблемного і прикладного характеру по
найбільш значущим і перспективним розробкам із застосування сучасних апаратно-програмних засобів.

Наявність у фонді: 1994, 1995; 1999-2015.
440. Прикладная биохимия и микробиология : научный
журнал / учредитель : Российская академия наук. – Москва : Наука.
Публікує оригінальні наукові статті про дослідження в області
біохімії і мікробіології, які мають або можуть мати практичні додатки. Друкує авторитетні огляди, рецензії на книги і звіти про наукові
заходи.

Наявність у фонді: 2004; 2006; 2011-2015.
441. Природа : ежемесячный естественно-научный журнал /
учредитель : Российская академия наук. – Москва : Наука.
Публікує статті провідних вчених з актуальних проблем науки. Друкує наукові повідомлення, повідомлення з експедицій, новини науки, рецензії тощо.

Наявність у фонді: 1997.
442. Природа и человек («Свет») : ежемесячный общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью
«Природа и человек» («Свет»). – Москва : Московская правда.
Публікує різноманітні матеріали про природу та екологію, навколишній світ. Друкує нариси про подорожі, загадки історії, соціальні наслідки науково-технічних відкриттів тощо.

Наявність у фонді: 1999, 2000.
443. Проблемы машиностроения и надежности машин : машиноведение / Российская академия наук. – Москва : Наука.
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Публікує матеріали з теорії машинобудування і дослідження надійності машин. Друкує актуальні статті з конструювання та удосконаленню роботи машин і приладів.

Наявність у фонді: 2011.
444. Программные продукты и системы : международный
научно-практический и промышленный журнал, приложение к
международному журналу «Проблемы теории и практики управления» / учредитель и издатель : Международный научно-исследовательский институт проблем управления (МНИИПУ), Главная
редакция международного журнала «Проблемы теории и практики управления», Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем». – Тверь : Программные продукты и системы.
Публікує роботи вчених і провідних фахівців з різних напрямків розробки і використання програмного забезпечення та апаратних засобів.

Наявність у фонді: 2000-2002.
445. Продукты длительного хранения = Long-life products
: консервированные, упакованные в вакууме, быстрозамороженные, сушенные : научно-производственный журнал / Росконсервпром. – Москва : Репроцентр.
Публікує статті про виробництво консервів, пресервів, швидкозаморожених, сушених та інших продуктів, отриманих за допомогою
технологій, що забезпечують їх тривале зберігання тощо.

Наявність у фонді: 2009.
446. Производство спирта и ликероводочных изделий :
научно-технический и производственный журнал / учредитель :
Общество с ограниченной ответственностью «Пищепромиздат».
– Москва : Репроцентр.
Висвітлює питання техніки, технології, сировини та якості лікерогорілчаних виробів. Інформує про семінари, спеціалізовані виставки.
Публікує новини у законодавстві.

Наявність у фонді: 2001-2013.
447. Промышленная энергетика : ежемесячный производственно-технический журнал / учредители : Корпорация «Еди116
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ный электроэнергетический комплекс», Закрытое акционерное
общество «Научно-техническая фирма «Энергопрогресс». – Москва : Энергоатомиздат.
Висвітлює досвід роботи енергетичних служб промислових підприємств. Публікує розробки науково-дослідних і проектних інститутів та лабораторій. Розміщує інформаційні, нормативні та довідкові матеріали.

Наявність у фонді: 1984-1990; 2001-2004.
448. Промышленные АСУ и контроллеры : ежемесячный
научно-технический производственный журнал / учредитель и
издатель : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Научтехлитиздат». – Москва : Научтехлитиздат.
Публікує актуальні статті в яких висвітлює досвід створення автоматизованих систем управління промислових підприємств на базі
сучасних програмно-технічних комплексів, SCADA-систем, польового
обладнання, мережевих програмованих контролерів тощо.

Наявність у фонді: 2000-2007; 2011-2015.
449. Промышленные образцы. Товарные знаки : официальный бюллетень комитета по делам изобретений и открытий
при Совете Министров Союза Советских Социалистических Республик / издатель : Центральный Научно-исследовательский институт патентной информации и технико-экономических исследований. – Москва. (с 1983 года - издавался двумя раздельными
выпусками «Открытия. Изобретений» и «Промышленные образцы. Товарные знаки»).
Друкує відомості про відкриття і винаходи, що внесені до державного реєстру СРСР, а також повідомлення про всі зміни, що відносяться до авторських свідоцтв і патентів. У кожному номері бюлетеня
публікується систематичний покажчик номерів авторських свідоцтв
і патентів і нумераційний покажчик заявок, що полегшують пошук винаходів.

Наявність у фонді: 1983, 1984; 1987; 1989-1992.
450. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья
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: научно-практический журнал. – Москва : Информполиграф. (с
2010 года – издавался под названием «Профилактическая медицина»).
Висвітлює проблеми профілактики неінфекційних захворювань: серцево-судинних, онкологічних, респіраторних, діабету.

Наявність у фонді: 2004.
451. Профилактическая медицина : профилактика заболеваний и укрепление здоровья : научно-практический журнал / учредитель и издатель : Государственный научно-исследовательский
центр профилактической медицины, Издательство «Медиа Сфера». – Москва : Информполиграф. (до 2010 года – издавался под
названием «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья»).
Друкує оглядові статті з проблем профілактики і лікування неінфекційних захворювань.

Наявність у фонді: 2010, 2011.
452. Ресторановедъ : всё о современном ресторанном бизнесе. - Санкт-Петербург : Наша деловая пресса.
Популяризує нові ресторани, друкує актуальні інтерв’ю з відомими рестораторами і шеф-кухарями, оригінальні авторські рецепти
від кращих кулінарів, кондитерів та бариста. Публікує секрети створення успішного меню і огляди ринку продуктів для ресторанів. Надає
практичну інформацію по обладнанню, автоматизації, меблям, посуду,
текстилю для ресторанів. Проводить аналіз тенденцій і подій, огляди
найбільш значущих форумів, конференцій і виставок.

Наявність у фонді: 2015.
453. Ресторатор Chef : научно-популярный гастрономический журнал / учредитель и издатель : Общество с ограниченной
ответственностью «Национальная торговая ассоциация «Эвент
Медиа Груп». – Москва : Эвент Медиа Груп.
Висвітлює питання концептуального, управлінського, матеріального та інформаційного забезпечення, а також організації ефективної
роботи ресторану, спрямованої на його стабільний розвиток і ринковий успіх.

118

Журнали країн ближнього зарубіжжя
Наявність у фонді: 2015.
454. Российский продовольственный рынок = Russian food
& drinks market magazine : информационно-аналитический
журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью RFDM. – Санкт-Петербург : AS Uniprint.
Публікує огляди та аналіз різних сегментів продовольчого ринку
Росії. Рекламує готові продукти, напої, обладнання з переробки, зберігання і транспортування продуктів харчування.

Наявність у фонді: 2012-2014.
455. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / учредитель и издатель : Закрытое акционерное
общество «Эж Медиа», Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – Москва : Финансы и статистика.
Висвітлює хід реформ в Росії. Пропагує сучасні економічні знання.
Сприяє підготовці економістів нового покоління - теоретиків і практиків тощо.

Наявність у фонді: 1996; 1998-2001.
456. САПР и графика : ежемесячный журнал / учредитель :
Общество с ограниченной ответственностью «КомпьютерПресс».
– Москва : КомпьютерПресс.
Публікує актуальні статті з систем автоматизованого проектування та комп’ютерної графіки.

Наявність у фонді: 1998-2004; 2012-2015.
457. Сахар : научно-технический и производственный
журнал / учредители : Закрытое акционерное общество «Сахар»,
Союз сахаропроизводителей России. – Москва : Сахинформ. (до
1999 года – издавался под названием «Сахарная промышленность»).
Публікує актуальні статті про цукор: сировину, технологію виробництва, обладнання. Висвітлює досягнення та передовий досвід науки
і техніки, торгівлі, економіки, а також сучасний стан та перспективи
розвитку галузі.

Наявність у фонді: 1937-1940; 1999-2016.
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458. Сахарная промышленность : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / учредитель : Министерство пищевой промышленности Союза Советских Социалистических Республик, Центральное правление Научно-технического
общества пищевой промышленности. – Москва : Агропромиздат.
(с 1999 года – издается под названием «Сахар»).
Висвітлює питання науки і техніки, економіки, планування, організації виробництва цукрової і крахмало-патокової (з 1958 року) галузей
промисловості.

Наявність у фонді: 1946-1987; 1992-1998.
459. Сахарная свекла : научно-практический журнал / учредители : Союз сахароизводителей России, Агентство по семеноводству свеклы, Редакция журнала «Сахарная свекла». – Москва :
Сахарная свекла.
Забезпечує актуальною інформацією фахівців бурякоцукрової галузі
Росії та країн ближнього зарубіжжя. Публікує результати роботи
галузі за минулий період, перспективні напрямки її розвитку, сучасні
російські та зарубіжні технології тощо.

Наявність у фонді: 1959-1993; 1996; 1999-2002.
460. Сети. Network World : глобальные сети и телекоммуникации : профессиональный информационно-аналитический
журнал. – Москва : Открытые системы.
Інформує про поточні події на телекомунікаційному ринку. Містить
аналіз розвитку мережевих технологій і операторських послуг для
ділового сектора. Розглядає технологічні, організаційні та економічні аспекти взаємодії постачальників і споживачів телекомунікаційних
послуг галузі.

Наявність у фонді: 2000.
461. Советский сахар / Орган главного управления сахарной
промышленности и Центрального комитета союза рабочих-сахарников. – Москва : Пищепромиздат. (с 1937 года по 1940 год
– издавался под названием «Сахар», с 1966 года по 1985 год –
издавался под названием «Сахарная промышленность», с 1986
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года – был приложение к журналу «Пищевая и перерабатывающая промышленность», в 1988 году журнал «Сахарная промышленность» был объединен с журналом «Сахарная свекла», с 1988
года по 1991 год – издавался объединенный журнал «Сахарная
свекла: производство и переработка», с 1992 года – издавался под
названием «Сахарная промышленность», с 1999 года – издается
под название «Сахар»).
Висвітлює науково-технічні проблеми розвитку цукрової промисловості, стан і прогнози ринку цукру, економіку, управління, зарубіжний
досвід, історію тощо.

Наявність у фонді: 1930, 1931; 1933-1936.
462. Современные технологии автоматизации : профессиональный научно-технический журнал. – Москва : СТА-Пресс.
Висвітлює створення різних систем автоматизації, досвід застосування засобів автоматизації в конкретних галузях. Інформує про нові
вироби, системи, апаратні і програмні засоби, вимірювальні та діагностичні комплекси, стандарти тощо.

Наявність у фонді: 1998, 1999; 2003, 2004.
463. Спиртовая промышленность : научно-технический и
производственный журнал / Орган Государственного научно-технического комитета Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Пищепромиздат. (до 1953
года – издавался под названием «Ферментная и спиртовая промышленность»).
Висвітлює питання техніки, технології, сировини, якості виробництва спиртової промисловості тощо.

Наявність у фонді: 1953-1963.
464. Спирто-водочная промышленность : ежемесячный
производственно-технический журнал / Орган Главных управлений спиртовой и водочно-ликерной промышленности Наркомпищепрома Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Пищепромиздат.
Публікує статті про виробництво спиртово-горілчаної продукції.
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Висвітлює впровадження технологічних розробок у спиртово-горілчаному виробництві тощо.

Наявність у фонді: 1936-1938.
465. Стандарты и качество : научно-технический и экономический журнал / учредитель и издатель : Всероссийская организация качества, Общество с ограниченной ответственностью
«Рекламно-информационное агентство «Стандарты и качество».
– Москва : Вива-Стар.
Висвітлює актуальні питання задоволення інформаційних потреб
учасників ринку консалтингових та сертифікаційних послуг, інформаційного забезпечення національної політики Росії в галузі стандартизації та якості, технічного регулювання. Публікує статті керівників
служб якості та стандартизації.

Наявність у фонді: 2012-2015 (з 2014 року – на CD носіях).
465. Сыроделие : научно-технический и производственный
журнал / учредитель : Редакция журнала «Молочная промышленность». – Москва : Молочная промышленность. (с 2001 года – издавался под названием «Сыроделие и маслоделие»).
Публікує актуальні статті про виробництво, обладнання,
упаковку, зберігання та реалізацю сиру і масла.

Наявність у фонді : 1998-2000.
466. Сыроделие и маслоделие : научно-технический и производственный журнал / учредитель : Редакция журнала «Молочная
промышленность». – Москва (до 2001 года – издавался под названием «Сыроделие»).
Висвітлює акуальні питання галузі сироваріння та маслоробства,
новітні розробки і дослідження в галузі технології та обладнання, тематичні семінари та конференції тощо.

Наявність у фонді: 1998-2016.
467. Тара и упаковка : специализированный межотраслевой
журнал / учредитель : Культурно-просветительское объединение
«Центр упаковки, этикетки, дизайна», Музей упаковки. – Москва
: Тара и упаковка.
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Публікує матеріали щодо бурхливо розвиваючої галузі. Розповідає
про технології, обладнання, матеріали, проблеми і досягнення. Публікує статті про компанії, інтерв’ю з фахівцями та керівниками підприємств.

Наявність у фонді: 1992-2016.
468. Твое здоровье : научно-популярный журнал. – Москва :
Знание.
Публікує новини медицини і краси, розповіді про талановитих вчених. Друкує репортажі про людей, які перемогли важкі хвороби. Висвітлює новітні методики лікування та профілактики захворювань.

Наявність у фонді: 2002.
469. Телекоммуникации и информатизация образования /
создатель : Издательство Современного гуманитарного университета (СГУ), Современная гуманитарная академия. – Москва :
Коломинская типография.
Публікує матеріали за результатами наукових досліджень у галузі
телекомунікацій та інформатизації освіти, екології інформаційних і
телекомунікаційних систем в освіті тощо.

Наявність у фонді: 2003, 2004.
470. Теоретические основы химической технологии / Российская академия наук, Институт общей и неорганической химии
имени Николая Семеновича Курнакова. – Москва : Наука.
Публікує повідомлення про нові технологічні процеси та явища переносу, поверхневі явища, процеси розділення сумішей, суміщені процеси і багатофункціональні реактори, гідромеханічні, теплові, дифузійні,
хімічні процеси та апарати тощо.

Наявність у фонді: 1967-1992.
471. Теплоэнергетика : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / учредители : Российская академия
наук, Российское научно-техническое общество энергетиков и
электротехников. – Москва : Энергоатомиздат.
Публікує матеріали про теплові і ядерні електростанції, парогенератори, парові і газові турбіни. Знайомить з теплоенергетичною нау-
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кою і технікою, досвідом експлуатації теплотехнічних установок.

Наявність у фонді: 1976-1992.
472. Техника и наука (ТН) : ежемесячный массовый научно-технический и производственный иллюстрированный журнал
/ Всесоюзный совет ордена Ленина научно-технических обществ.
– Москва : Техника и наука.
Висвітлює діяльність науково-технічних товариств. Розглядає питання планування та управління народним господарством, підвищення
ефективності виробництва. Інформує про наукові і технологічні досягнення різних країн.

Наявність у фонді: 1982-1988.
473. Техника и технология пищевых производств : научно-технический журнал / учредитель : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП).
– Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности.
Публікує матеріали з технології харчових виробництв, процесів,
устаткування, гігієни харчування, стандартизації, сертифікації,
якості та безпеки, хімії та екології, економіки.

Наявність у фонді: 2014, 2015.
474. Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов : научно-практический журнал / учредитель : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный
университет – Учебно-научно-производственный комплекс». Орел : Госуниверситет – Учебно-научно-производственный комплекс.
Публікує актуальну інформацію та відображає погляди і думки з
різних наукових і практичних проблем виробництва та реалізації харчової продукції.

Наявність у фонді: 2014, 2015.
475. Трение и износ : международный научный журнал / Национальная академия наук Беларуси, Российская академия наук.
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- Гомель: Институт механики металлополимерных систем Беларуси.
Висвітлює результати наукових досліджень в області теорії тертя
і зношування, фізико-хімічних процесів при терті, механіки контактної
взаємодії. Інформує про стан наукових досліджень в області тертя,
зносу, мастил і практичних додатків цих досліджень.

Наявність у фонді: 1980; 1982-1990.
476. Турбизнес : информационно-аналитический журнал для
профессионалов / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Турбизнес». – Москва : Турбизнес.
Публікує достовірну і докладну інформацію з основних аспектів
діяльності туристичних фірм.

Наявність у фонді: 2010-2015.
477. Туризм : право и экономика : федеральный научно-практический журнал. – Москва : Серебрянная нить.
Інформує про правове регулювання туризму в Росії, економіку туризму, надання туристичних послуг. Містить рубрики: держава і туризм,
туризм в країнах Співдружності Незалежних Держав тощо.

Наявність у фонді: 2010-2014.
478. Туризм и отдых : еженедельный информационно-рекламный журнал / Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. – Москва : Первый полиграфический комбинат.
Інформує про популярні туристичні напрямки. Надає корисні рекомендації. Публікує цікаві огляди, фоторепортажі.

Наявність у фонді: 2010.
479. Турист : международный иллюстированный журнал
Ордена Дружбы Народов / учредители : Открытое акционерное
общество «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг),
Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала
«Турист». – Москва : Поматур.
Знайомить з усім розмаїттям походів і подорожей, починаючи від
прогулянок з метою пізнання пам’яток історії, архітектури, природи
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і до складних спортивних експедицій, альпіністських сходжень і екзотичних маршрутів.

Наявність у фонді: 2010.
480. Университетская книга : ежемесячный журнал / учредитель и издатель : Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский Дом «Университетская книга». – Москва : Академический печатный дом.
Висвітлює питання видання та розповсюдження навчальної та наукової літератури, освітніх процесів, проблем читання та формування
бібліотечних фондів, розвитку книжкового ринку.

Наявність у фонді: 2003.
481. Управление качеством : ежемесячный производственно-технический журнал / учредитель : Региональная благотворительная общественная организация инвалидов и пенсионеров
«Просвещение». – Москва : Просвещение.
Інформує про сучасні методи управління якістю підприємства, виробничих процесів та продукції. Висвітлює практики впровадження і
застосування систем менеджменту якості і технологій.

Наявність у фонді: 2012-2015.
482. Фармация : научно-практический журнал / учредитель
и издатель : Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Московская медицинская академия
имени Ивана Михайловича Сеченова, Российский центр фармацевтической и медико-технической информации и другие. – Москва : Полигам.
Знайомить з новітніми досягненнями в галузі, новими напрямами її
розвитку, проектами фармакопейних статей.

Наявність у фонді: 2001-2009.
483. Ферментная и спиртовая промышленность : научно-технический и производственный журнал / Орган Министерства пищевой промышленности Союза Советских
Социалистических Республик и Центрального правления научно-технического общества пищевой промышленности. – Москва
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: Союзполиграфпром. (до 1963 года – издавался под названием
«Спиртовая промышленность»).
Висвітлює досягнення науки і техніки в спиртовій, пивобезалкогольній, лікеро-горілчаній, ферментній і ацетонобутиловій промисловостях. Знайомить з досвідом передових підприємств.

Наявність у фонді: 1964-1987.
484. Химическая промышленность : ежемесячный научно-технический журнал / Орган Министерства химической и
нефтеперерабатывающей промышленности Союза Советских
Социалистических Республик, Государственная агрохимическая
ассоциация. – Москва : Химия.
Публікує матеріали про нові хімічні технології, процеси і апарати
хімічного виробництва, технології органічних і неорганічних речовин, а
також промислової екології.

Наявність у фонді: 1946-1949; 1951-1993.
485. Химия и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Наука.
Висвітлює широке коло питань у галузі хімії, біології, фізики, астрономії та геології, промислового виробництва. Розповідає про проблеми
хімічної науки і технології, захисту довкілля та про способи вирішення
цих проблем. Друкує статті як російських, так і іноземних авторів.

Наявність у фонді: 1993, 1994.
486. Химия растительного сырья : журнал теоретических и
прикладных исследований / издатель : Государственный алтайский университет. – Барнаул : Государственный алтайский университет.
Публікує оригінальні наукові повідомлення, огляди, короткі повідомлення і листи до редакції, присвячені хімії процесів, що відбуваються
при глибокій хімічній переробці як рослинного комплексу в цілому, так
і окремих його компонентів. Висвітлює створення принципово нових
ефективних технологічних процесів комплексної переробки рослинної
сировини або удосконалення діючих.

Наявність у фонді: 2013-2015.
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487. Хлебопёк : научный, производственно-практический
журнал для хлебопеков и кондитеров. – Минск : Хлебпром-медиа.
Містить інформацію про ринок хлібопечення. Знайомить з аналітичними оглядами, новинками обладнання. Публікує статті з технології,
сировини, упаковки. Висвітлює передовий зарубіжний досвід. Друкує
репортажі з виставок, семінарів, конференцій.

Наявність у фонді: 2015.
488. Хлебопекарная и кондитерская промышленность :
ежемесячный научно-технический и производственный журнал
/ Орган Министерства пищевой промышленности Союза Советских Социалистических Республик и Центрального правления
научно-технического общества пищевой промышленности. – Москва : Агропромиздат.
Висвітлює питання науки, техніки, технології та економіки в хлібопекарській, кондитерській, макаронній та дріжджовій галузях промисловості. Популяризує передовий досвід підприємств.

Наявність у фонді: 1957-1987.
489. Хлебопечение России : научно-технический и производственный журнал / Российский союз пекарей. – Москва : Пищевая промышленность.
Публікує інформацію про все, що стосується хлібопечіння від
міні-пекарень до хлібокомбінатів.

Наявність у фонді: 1996; 1998-2004.
490. Хлебопродукты : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / учредитель : Акционерное общество
«Росхлебпродукт», Трудовой коллектив редакции «Хлебопродукты». – Москва : Хлебопродукты.
Публікує наукові рекомендації, практичні поради, ділові пропозиції
фірм. Друкує аналітичні огляди. Висвітлює інформацію про закордонний досвід, міжнародні виставки і симпозіуми, рекламу.

Наявність у фонді: 1988-2016.
491. Холодильная техника : ежемесячный научно-технический и информационный журнал / учредитель : Общество с огра128
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ниченной ответственностью «Инфохолодтех». – Москва : Домино.
Публікує інформацію про виробництво та використання штучного
холоду в усіх галузях промисловості та агранопромислового комплексу,
торгівлі, кондиціонуванні повітря, кріогенної техніки, в побуті, медицині.

Наявність у фонді: 1948-1993; 1996-2015.
492. Холодильное дело : двухмесячный информационный
журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Холодильное дело». – Москва. (с 1999 года - издается под
названием «Холодильный бизнес»).
Публікує матеріали, що стосуються застосування холодильного обладнання та кондиціонерів в Росії, країнах Співдружності Незалежних
Держав та за кордоном. Інформує про виробництво та використання
холоду в усіх галузях промисловості.

Наявність у фонді: 1996, 1997.
493. Холодильный бизнес : двухмесячный информационный
журнал / учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Холодильное дело». – Москва : Холодильное дело. (до 1999
года – издавался под названием «Холодильное дело»).
Висвітлює виробництво та використання холоду в усіх галузях промисловості, сільському господарстві, торгівлі, будівництві, медицині,
наукових дослідженнях і в побуті.

Наявність у фонді: 2000-2004.
494. Хранение и переработка сельхозсырья : научно-теоретический журнал / Российская академия сельскохозяйственных
наук. – Москва : Пищевая промышленность.
Публікує оригінальні наукові статті теоретичного та експериментального характеру, що представляють інтерес для фахівців будь-якої
з галузей харчової промисловості.

Наявність у фонді: 1993-1996; 1998-2003; 2009-2015.
495. Экологическая химия : научный журнал / издатель :
Санкт-Петербургский государственный технологический инсти129
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тут (Технический университет), Общество с ограниченной ответственностью «Теза». – Санкт-Петербург : Теза.
Публікує оригінальні рецензовані статті та огляди з хімічних проблем екології.

Наявність у фонді: 2013-2015.
496. Экологические системы и приборы : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Научтехлитиздат.
Висвітлює найбільш значущі та перспективні розробки, технології
та проекти в галузі екологічного моніторингу та приладобудування,
контролю, аналізу та охорони екологічних систем тощо.

Наявність у фонді: 1999.
497. Экология : научный журнал / учредители : Отделение общей биологии Российской академии наук, Уральское отделение
Российской академии наук. – Москва : Наука.
Публікує оригінальні наукові статті з проблем теоретичної та експериментальної екології. Друкує короткі повідомлення та хроніку міжнародних і російських конференцій та симпозіумів з проблем екології, а
також огляди і рецензії на нові книги.

Наявність у фонді: 1992, 1993; 1997; 2001, 2002.
498. Экология и жизнь : научно-популярный и образовательный журнал / учредители : Национальная организация Международного Зеленого Креста в России, Издательское объединение
«Устойчивый мир». – Москва : Устойчивый мир.
Висвітлює актуальні питання екології та енергоефективності, зміни клімату та природокористування.

Наявність у фонді: 1999-2004.
499. Экология и промышленность России : ежемесячный
общественный научно-технический журнал / учредители : Российская академия наук, Государственное учреждение – Государственный технологический университет «Московский институт
стали и сплавов». – Москва : Экология и промышленность России.
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Висвітлює актуальні екологічні проблеми переробки промислових і
побутових відходів, очищення питної та стічних вод, масел, утилізації
відходів очисних споруд, моніторингу навколишнього середовища.

Наявність у фонді: 1998-2004.
500. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / учредители : Минсельхоз России, Редакция
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – Москва : Колос.
Висвітлює питання економіки, організації виробництва, бухобліку,
оплати праці, фінансів, маркетингу, інвестиційної, кредитної, податкової політики тощо.

Наявність у фонді: 1990-1993; 1996, 1997; 2001.
501. Экономист : ежемесячный научно-популярный журнал /
учредители : Министерство экономического развития и торговли,
Редакция журнала «Экономист». – Москва : Пресса.
Висвітлює народногосподарські і загальнодержавні інтереси. Публікує інформацію з найбільш важливих теоретичних та практичних
економічних проблем тощо.

Наявність у фонді: 1996; 2001-2004.
502. Электрические станции : ежемесячный производственно-технический журнал / Орган Министерства энергетики и электрификации Союза Советских Социалистических Республик и
Центрального правления научно-технического общества энергетики. – Москва : Энергоатомиздат.
Висвітлює питання проектування та експлуатації електростанцій,
електромереж та енергосистем. Знайомить з досвідом роботи передових виробничих колективів тощо.

Наявність у фонді: 1987-1991.
503. Электричество : ежемесячный теоретический и научно
практический журнал / Орган Академии наук Союза Советских
Социалистических Республик, Государственный комитет Союза
Советских Социалистических Республик по науке и технике и
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другие. – Москва : Энергоатомиздат.
Публікує історичні матеріали, присвячені ювілейним датам великих
подій в електротехніці, видатним російським і закордонним ученим, інженерам і підприємцям, які зробили вагомий внесок у світову та російську
електротехніку.

Наявність у фонді: 1986-1991.
504. Alma mater : вестник высшей школы / учредители : Министерство общего и профессионального образования России, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация инженерного
образования и другие. – Москва : Российский университет дружбы
народов.
Публікує результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі педагогіки та психології, філософії та соціології освіти, культурології.

Наявність у фонді: 1991-1993; 1996-2004.
505. Business Excellence = Деловое совершенство : ежемесячный деловой журнал-инструментарий, предназначенный для менеджеров высшего и среднего звена / издатель : Общество с ограниченной ответственностью «РИА» Стандарты и качество». – Москва :
Вива-Стар.
Висвітлює креативні ідеї для бізнесу, що містить практичний досвід
фахівців світового рівня в області менеджменту і кейси з їх повсякденної
практики.

Наявність у фонді: 2012-2014.
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506. Екологія : реферативний журнал / засновник : Всеукраїнська екологічна ліга, Центр екологічної освіти та інформації. –
Київ : Аспект-Поліграф.
Знайомить з друкованими виданнями, що висвітлюють досягнення
вітчизняної та світової екологічної науки і практи. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій,
посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти.

Наявність у фонді: 2004-2006; 2011-2017.
507. Економіка. Економічні науки : реферативный журнал
: щомісячник / засновник : Книжкова палата України імені Івана
Федорова. – Київ : Книжкова палата України.
Знайомить з друкованими виданнями, що висвітлюють досягнення
вітчизняної економіки та економічної науки. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники
для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій.

Наявність у фонді: 2000-2004.
508. Пищевая и перерабатывающая промышленность : реферативный журнал / Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека». – Москва : Центральная научная сельскохозяйственная библиотека.
Знайомить з російською та зарубіжною літературою з харчової
промисловості.

Наявність у фонді: 2011-2016.
509. Реферативный журнал : выпуск сводного тома. 19. Химия. 19Е : Биоорганическая химия (Низкомолекулярные природные соединения и их синтетические аналоги) / Всероссийский
институт научной и технической информации. – Москва: Всероссийский институт научной и технической информации.
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Відображає зміст друкованих наукових видань із хімії та технології
харчових продуктів, поверхнево-активних матеріалів і запашних речовин. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання,
автореферати дисертацій, препринти.

Наявність у фонді : 1992.
510. Реферативный журнал : выпуск сводного тома.
19. Химия. 19П : Химия и переработка горючих ископаемых и
природных газов / Всероссийский институт научной и технической информации. – Москва : Всероссийский институт научной и
технической информации.
Відображає зміст друкованих наукових видань із хімії та технології
харчових продуктів, поверхнево-активних матеріалів і запашних речовин. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання,
автореферати дисертацій, препринти.

Наявність у фонді : 1992.
511. Реферативный журнал : выпуск сводного тома. 19. Химия. 19Р1. Химия и технология пищевых продуктов / Всероссийский институт научной и технической информации. – Москва :
Всероссийский институт научной и технической информации.
Відображає зміст друкованих наукових видань із хімічних та технологічних дисциплін. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти.

Наявність у фонді: 1982; 1985-1994; 1996-2016 (з 2014 року –
на CD носіях).
512. Реферативный журнал : выпуск сводного тома. 19. Химия. 19Р. Химия и технология пищевых продуктов, поверхностно-активных материалов и душистых веществ / Всероссийский
институт научной и технической информации. – Москва : Всероссийский институт научной и технической информации.
Відображає зміст друкованих наукових видань із хімії та технології
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харчових продуктів, поверхнево-активних матеріалів і запашних речовин. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання,
автореферати дисертацій, препринти.

Наявність у фонді : 1982; 1985-1988.
513. Реферативный журнал : отдельнный выпуск. 38. Оборудование пищевой промышленности / Всероссийский институт
научной и технической информации. – Москва : Всероссийский
институт научной и технической информации.
Відображає зміст друкованих наукових видань із дисциплін про обладнання харчової промисловості. В ньому реферуються монографії,
збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів,
серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти.

Наявність у фонді: 1967-1993; 1995-2016 (з 2014 року – на CD
носіях).
514. Реферативный журнал : выпуск сводного тома. 20. Экономика промышленности. 20М. Экономика отраслей пищевой
промышленности / Всероссийский институт научной и технической информации. – Москва : Всероссийский институт научной и
технической информации.
Відображає зміст друкованих наукових видань із економічних дисциплан та економіки галузей харчової промисловості. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій,
посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій.

Наявність у фонді : 1997-2006; 2011-2016 (з 2014 року – на
CD носіях).
515. Український реферативний журнал «Джерело». Серія
1. Природничі науки / Національна академія наук України, Інститут проблем реєстрації інформації, Національна бібліотека
імені Володимира Івановича Вернадського. – Київ : Національна
академія наук України.
Відображає зміст друкованих в Україні наукових видань із природ-
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ничих дисциплін. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти.

Наявність у фонді: 2000-2005; 2011-2016.
516. Український реферативний журнал «Джерело». Серія
2. Технiка. Промисловість. Сiльське господарство / Національна академія наук України, Інститут проблем реєстрації інформації,
Національна бібліотека імені Володимира Івановича Вернадського.
– Київ : Національна академія наук України.
Відображає зміст друкованих в Україні наукових видань із технічних
дисциплін. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць,
матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання,
автореферати дисертацій, препринти.

Наявність у фонді: 1999-2005; 2008-2018.
517. Український реферативний журнал «Джерело». Серія 3.
Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво / Національна академія наук України, Інститут проблем реєстрації інформації, Національна бібліотека імені Володимира Івановича Вернадського. – Київ
: Національна академія наук України.
Відображає зміст друкованих в Україні наукових видань із соціогуманітарних дисциплін. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти.

Наявність у фонді: 2000-2005; 2011-2015.
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518. Acta ichthyologica et piscatoria = Іхтіологія та рибне господарство : an international journal for ichthyology and fisheries /
Faculty of Food Sciences and Fisheries, West pomeranian university
of in Szczecin and the Polish Zoological Society (and its Ichthyology
Section) in association with FishBase. – Szczecin.
Публікує статті, основані на оригінальних експериментальних даних або експериментальних методах будь-якого аспекту іхтіології.

Наявність у фонді: 2011, 2012.
519. Carbohydrate Polymers = Вуглеводи полімери : scientific
and technological aspects of industrially important polysaccharides. –
Elsevier.
Висвітлює наукові і технічні аспекти промислово відповідних полісахаридів.

Наявність у фонді: 2011.
520. Chemical & Engineering News = Хімічні та інженерні новини / American Chemical Society. – Washington.
Висвітлює новини науки і техніки, бізнесу і промисловості, уряду і
політики, освіти, а також аспектів зайнятості в області інженерної
хімії та хімічної технології.

Наявність у фонді: 2004, 2005; 2007-2014.
521. Cordis focus : RTD Results Supplement. – Luxembourg.
Висвітлює важливі події європейських дослідницьких та політичних
дискусій, проектів, що фінансуються Європейським Союзом. Публікує
результати прийому заявок і тендерів та багато іншого.

Наявність у фонді: 2007.
522. Environmental Health Perspectives (EHP) = Перспективи гігієни навколишнього середовища : is a monthly peer-reviewed
journal / Population Studies Center University of Michigan. – Michigan.
Публікує статті з широкого спектра наукових дисциплін, що охоплюють фундаментальні дослідження та епідеміологічні дослідження.

Наявність у фонді: 2007; 2011.
137

Іноземні
Іноземні журнали
видання
523. Food and Chemical Toxicology = Харчова та хімічна
токсикологія : contekts lists available at SciVerse Science Direct. –
Elsevier.
Публікує оригінальні наукові статті та огляди з токсикології, природних та синтетичних хімічних речовин, що зустрічаються в навколишньому середовищі людини та продуктів харчування, ліків та хімічних речовин, сільськогосподарської та промислової безпеки.

Наявність у фонді: 2012.
524. Food and Environment Safety = Харчова та екологічна
безпека / faculti of Food Engineering, Stefan cel Mare University of
Suceava, Romania. - Suceava, Romania : University Publishing House
of Suceava.
Висвітлює результати досліджень в області виробництва
продуктів харчування. Публікує статті про важливість застосування
кращих методів аналізу і контролю для захисту споживачів, харчових
технологій, промислових біотехнологій і захисту навколишнього середовища а також для підвищення якості життя.

Наявність у фонді : 2016.
525. Food Chemistry = Харчова хімія. – Elsevier.
Публікує оригінальні наукові статті, що стосуються поліпшення
становища в галузі хімії і біохімії продуктів або аналітичних методів
дослідження.

Наявність у фонді: 2012, 2013.
526. Food composition and analysis = Склад і аналіз продуктів
харчування. – Elsevier.
Публікує статті про наукові аспекти хімічного складу продуктів
харчування, аналітичних методів дослідження, зберігання, розповсюдження та використання.

Наявність у фонді: 2011.
527. Food Control = Контроль якості харчових продуктів : аn
official scientific journal of the European Federation of Food Science
and Technology (EFFoST) and the International Union of Food Science
and Technology (IUFoST). – Elsevier.
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Публікує оригінальні наукові статті, авторитетні відгуки, короткі
повідомлення, коментарі статей про нові розробки в галузі контролю
якості харчових продуктів.

Наявність у фонді: 2012.
528. Food Hydrocolloids = Харчові гідроколлоїди. – Elsevier.
Публікує оригінальні статті з дослідження в області використання
макромолекул в харчових системах. Досліджує харчові колоїди: дисперсії,
емульсії і піни та пов’язані з ними явища стабільності, осадження, флокуляції та коалесценції.

Наявність у фонді: 2012.
529. Food Microbiology = Харчова мікробіологія. – Elsevier.
Публікує оригінальні наукові статті, короткі повідомлення, оглядові
статті, листи, замітки і рецензії на книги, що стосуються всіх аспектів
мікробіології харчових продуктів.

Наявність у фонді: 2011.
530. Food Research International = Дослідження продуктів харчування / Canadian Institute of Food Science and Technology
(CIFST). – Elsevier.
Публікує оригінальні наукові статті, короткі повідомлення і листи до
редакції, що охоплюють харчову науку і технологію продуктів харчування, інженерію тощо.

Наявність у фонді: 2011.
531. Higher Education Policy = Політика вищої освіти : the
Quarterly Journal of the International Association of Universitiees.
Висвітлює публікації оригінальних статей наукового розуміння
політичного процесу стосовно вищої освіти.

Наявність у фонді: 2011-2014.
532. Horizonte = Горизонт : Akademien der Wissenschaften
Schweiz. - Bern.
Публікує спільно з Національним науковим фондом Швейцарії і науковою академією Швейцарїя повідомлення про останні результати і висновки з усіх напрямків науки: від біології і медицини до соціальних і культурних питань до математики і природничих наук.

Наявність у фонді: 2013, 2014.
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533. IAU Horizons = Горизонти : Internatinal Association of
Universities. - Paris.
Публікує спільно з Міжнародною асоціацією університетів світові
новини з вищої освіти.

Наявність у фонді: 2011-2013.
534. Innovative Food Science & Emerging Technologies = Інноваційна харчова наука і нові технології : аn official scientific journal
of the European Federation of Food Science and Technology (EFFoST).
– Elsevier.
Публікує дослідні та оглядові статті, що стосуються техніки, безпеки, стійкості, кінетики і механістичних аспектів технології харчової
промисловості.

Наявність у фонді: 2011.
535. International Hatchery Practice = Інтернаціональна інкубаторна практика : practical information for better breeding and
hatching. – England.
Висвітлює ключові питання інкубації, заводів харчування, навколишнього середовища, управління, продуктивності та здоров’я сектору сучасного птахівництва.

Наявність у фонді: 2011.
536. International Dairy Journal = Міжнародний молочний
журнал. – Elsevier.
Публікує наукові та критичні статті, що висвітлюють досягнення
молочної науки і техніки.

Наявність у фонді: 2011.
537. International Journal of Food Microbiology = Міжнародний журнал харчової мікробіології : аn official journal of the
International Committee on Food Microbiology and Hygiene (ICFMH)
of the IUMS. – Elsevier.
Публікує оригінальні науково-дослідні роботи, короткі повідомлення,
оглядові статті та рецензії в області бактеріології, мікології, вірусології, паразитології, імунології та всіх аспектів харчової мікробіології.

Наявність у фонді: 2011.
538. Journal of Cereal Science = Журнал злакових наук. –
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Elsevier.
Публікує оригінальні наукові роботи, що охоплюють всі аспекти зернової науки, пов’язаної з функціональними і поживними якостями зернових культур і продуктів їх переробки.

Наявність у фонді: 2011.
539. Journal of EcoAgriTourism = Журнал прикладної екології
та туризму / Transilvania university of Brasov. – Brasov.
Друкує наукові статті та дослідження з прикладної екології, індустріїї туризму.

Наявність у фонді: 2012.
540. Journal of Entrepreneurship, Management and
Innovation.= Журнал предпринимательства и инноваций / A
Quarterly Journal of Nowy Sacz School of Business - National-Louis
University. - Poland.
Публікує теоретичні та емпіричні статті з питань підприємництва,
менеджменту та інновацій.

Наявність у фонді: 2013, 2014.
541. Journal of food engineering = Журнал харчових технологій
: an official scientific journal / International Society of Food Engineering
(ISFE). – Elsevier.
Публікує оригінальні наукові та оглядові статті про інженерні властивості продуктів, фізику харчування і фізичну хімію; обробку, вимірювання, контроль, упаковку, зберігання і розподіл.

Наявність у фонді: 2012.
542. LWT - Food Science and Technology = Харчова наука і технології : аn official journal of the Swiss Society of Food Science and
Technology (SGLWT/SOSSTA) and the International Union of Food
Science and Technology (IUFoST). – Elsevier.
Публікує інноваційні роботи в області харчової хімії, біохімії, мікробіології, технології та харчування.

Наявність у фонді: 2012.
543. Magazin Deutschland. de = Журнал Німеччина. – Frankfurt
am Main.
Висвітлює політику, економіку, культуру, спорт, міста і подорожі.
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Розповідає про навчання в вузах і життя в Німеччині.
Наявність у фонді : 2010-2015.

544. Meat Science = М’ясна наука : an international journal / The
official journal of the American Meat Science Association. – Elsevier.
Публікує наукові статті про м’ясну науку від початкової концепції,
росту і розвитку організму тварини на момент забою і кінцевої обробки,
підготовки, розподілу, кулінарії і споживання м’яса.

Наявність у фонді: 2012.
545. Mexican Studies / estudios mexicanos = Мексиканські дослідження / The University of California Institute for Mexico and the
United States, and the Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
Досліджує історію країни, політичну спадщину, соціальний характер,
економіку та науковий розвиток.

Наявність у фонді: 2012.
546. New Food = Нова їжа / EFFoST, The European Federation of
Food Science & Technology, a non-profit association that federates food
science and technology organisations throughout Europe.
Публікує статті з нових технологій і розробок харчової промисловості, у тому числі безпеки харчових продуктів, упаковки, гігієни, обробки, законодавства, аналітичних методів дослідження.

Наявність у фонді: 2010.
547. Nowe Zycie Gospodarcze = Нове економічне життя /
Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. – Warszawa.
Містить оригінальні публікації в області економічних та соціальних
наук.

Наявність у фонді: 2012.
548. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
= Досягнення в науці та техніці харчової промисловості / Instytut
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. – Warszawa.
Публікує оригінальні статті з досягнень науки та техніки харчової
промисловості.

Наявність у фонді: 2011-2016.
549. Prace instytutów я laboratoriów badawczych Przemysłu
spożywczego = Роботи науково-дослідних інститутів і лабораторій
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харчової промисловості / Lat instytutu biotechnologii przemyslu rolnospozywczego. – Warszawa.
Публікує оригінальні наукові роботи науково-дослідних інститутів і
лабораторій харчової промисловості зі всіх аспектів харчової промисловості.

Наявність у фонді: 2008; 2010.
550. Seeje. South-Eastern Europe Journal of Economics
= Журнал економіки Південно-Східної Європи : the official
journal of the association of economic universities / Association of
Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea
Region(ASECU). – Macedonia.
Досліджує економічні аспекти, ділове адміністрування і фінансові дослідження проблем Південної та Східної Європи, Чорноморського регіону
та інших країн.

Наявність у фонді: 2009; 2011.
551. The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati
= Літопис університету Dunarea de Jos, Галац : Fascicle VI : Food
Technology / Ministry of National Education. – Galati : Galati University
Press.
Публікує оригінальні наукові, оглядові статті та короткі повідомлення з технології виробництва продуктів харчування.

Наявність у фонді: 1986, 1987; 2008, 2009; 2012-2016.
552. Transformations in Business & Economics = Перетворення в бізнесі та економіці / Faculty of Economics, Vilnius University,
Lithuania, Brno University of Technology, Czech Republic,University of
Latvia, Republic of Latvia. – Kaunas : Ciklonas.
Публікує матеріали досліджень в області розвитку економіки, соціальних наук і суміжних дисциплін.

Наявність у фонді: 2009.
553. Trends Food Science & Technology = Тенденції в харчовій
науці та технології / An official journal of the European Federation of
Food Science and Technology (EFFoST), and the International Union of
Food Science and Technology (IUFoST). – Elsevier.
Висвітлює нові розробки в області харчової інженерії, методів забезпечення якості, нових переробних та пакувальних технологій, розвитку і
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практичного застосування в дослідняхарчових продуктів тощо.

Наявність у фонді: 2007; 2009; 2011.
554. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Питання економіки сільського господарства : kwartalnik / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. – Warszawa.

Містить публікації в області аграрних наук, економіки сільського господарства, економіки та організації харчової промисловості.

Наявність у фонді: 2010; 2013.
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