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Журнали

1.    Вища освіта України / Ін-т вищ. освіти НАПН України. 
Выходит ежеквартально - 2018г. N 1
Содержание: Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових 
дослідженнях / Андрущенко В.,Силадій І. Ідея провідництва в 
управлінні вищою освітою / Богданов І.,Лисаков С.,Немченко С. 
Реінжиніринг у системі освіти / Мороз І.,Стадник О. . European 
studies of social innovations in higher education: cognitive principles of 
social cohesion development / Nesterova M. Дидактологістика у сфері 
політології як науки і дисципліни у вищій школі: влада розуму над 
політичними ідеями / Коваленко  В. . Теоретико-методологічні 
засади дослідження інноваційних процесів у системі освіти / 
Лукашук М. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному 
філософсько-політологічному дискурсі / Захаренко К. Інноваційний 
тип прогресу як  об’єкт дослідження філософії і науки / Опанасюк 
Ю. Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти 
в Україні / Ляшенко Л. Розвиток системи оцінювання якості вищої 
професійної фізкультурної освіти / Іваній І. соціальні мережі як 
засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у 
вищому медичному навчальному закладі / Федів В.,Єгоренков 
А.,Шинкура Л. Особливості навчання іноземної мови студентів 
гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України
/ Оніщук І. . - [s. l.]. (Шифр В 97/2018/1)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

2.    Вища школа. Выходит ежемесячно - 2018г. N 1
Содержание: Уніфікація та детермінація вимог до підготовки PhD-
дисертацій : недоцільне ускладнення чи необхідна умова? / Загірняк
М.,Некрасов А. ,Бахарєв В. Проблемні питання колективного 
управління майновими правами суб'єктів ринку образотворчого 
мистецтва в Україні / Ткаленко К. Конкурс наукових проектів 
молодих учених міністерства освіти і науки України : генеза та 
підсумки / Кращенко Ю.,Жебчук Р. ,Дегтярьова І. . До проблеми 
оцінювання результатів учіння / Дєордіца Т.-Л. Формування 
методологічних знань і вмінь майбутніх вчителів математики у 
процесі навчання дисципліни "Методи оптимізації" / Кугай Н. 
,Калініченко М. Про засади правильного мислення у темі 
глобального потепління / Корсак  К. Методичні засади викладання 
історії біохімії як фундаментальної основи медико-біологічної 



науки / Прадій Т.,Крамаренко І. . - [s. l.]. (Шифр В 19/2018/1)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

3.    Вища школа. Выходит ежемесячно - 2018г. N 2
Содержание: Щодо місця коледжів і технікумів у системі вищої 
освіти України / Загірняк М.,Сергієнко С.,Загірняк Д. Формування 
умов для знищення “монбланів” історичної неправди про Україну / 
Корсак  К. Про ноонауки як основу ноофілософії і нооесхатології / 
Корсак Ю. Перша лекція Олександра Довженка у Київському 
державному інституті кінематографії / Безручко О. . . - [s. l.]. (Шифр
В 19/2018/2)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

4.    Вища школа. Выходит ежемесячно - 2018г. N 3
Содержание: Використання паралельних текстів для вивчення 
іноземної мови / Бідасюк Н. Формування фахової компетентності 
майбутнього будівельника щодо використання нанотехнологій / 
Возняк О. Архетипи інтроекції у вимірах вищої і високої освіти / 
Болтівець С. І. Тема “Англійська мова” у сфері досліджень 
науковців вищої школи україни / Ляшенко Л. Перспективи розвитку
ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду / 
Бебко С. . - [s. l.]. (Шифр В 19/2018/3)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

5.    Вища школа. Выходит ежемесячно - 2018г. N 4
Содержание: Комплементарна зумовленість інституціональних 
систем і реформування вищої освіти в Україні / Липов В. В. Основні
критерії оцінювання якості освіти / Сафонов Ю.,Даранан Т.,Власюк 
О. розвивальне навчання у вищій школі, вихідні пізнавальні 
принципи / Поліщук  В. Формування професійної компетентності 
майбутніх харизматичних лідерів з менеджменту соціокультурної 
сфери / Локшин В. Юридичне “очищення” творів від прав третіх 
осіб / Коноваленко В. Системи навчання видатних педагогів / 
Гарєєва Ф. . - [s. l.]. (Шифр В 19/2018/4)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

6.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 1
Содержание: Затрати на утримання робочої сили та її вартість : 
поняття , тенденції, показники / Куліков Г. Т. Концепція тойотизму :
актуальність та особливості організації виробничого процесу / 
Липчук В. В.,Войнича Л. Й. Агроінфляція та індекс споживчих цін   
на продовольчі товари : порівняльний аналіз "Україна - ЄС" / 



Мудрак Р. П.,Лагодієнко В. В. теоретичні аспекти екологічної 
модернізації економічного розвитку / Степаненко А. В.,Омельченко 
А. А. Екосистемний підхід до вартості оцінки збитків від 
забруднення навколишнього природного середовища / Сухіна О. М. 
Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів / Мозговой О. 
М.,Субочев О. В.,Юркевич О. М. Австралійський та міжнародний 
досвід визначення активу в методології бухгалтерського обліку / 
Балтабєков М. Д. . - [s. l.]. (Шифр Е020854320/2018/1)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

7.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 2
Содержание: Програмно-цільовий метод бюджетного планування : 
проблеми впровадження та перспективи розвитку / Радіонов Ю. Д. 
Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України / 
Кравчук І. С. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах 
адміністративно-фінансової децентралізації / Сторонянська І. 
З.,Беновська Л. Я. Сутність та розвиток доктрини ісламських 
фінансів / Мозговой О. М.,Субочев О. В.,Юркевич О. М. . - [s. l.]. 
(Шифр Е020854320/2018/2)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

8.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 3
Содержание: Фінансово-економічний механізм реконструктивного 
розвитку України на засадах децентралізованого управління 
природними ресурсами / Хвесик М. А.,Бистряков І. К.,Клиновий Д. 
В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації / 
липов В. В. Інноваційно-інформаційна економіка : 
постіндустріальність, генераційність, відкритість / Тарасевич 
В.М.,Завгородня О. О. Українська промисловість : сучасні виклики 
та проблеми розвитку / Залознова Ю. С. Основна суперечність 
відносин споживчого ринку та шляхи її подолання / Мандибура В. 
О.,Хижняк В. О. Методологічний підхід до визначення розміру 
диференціальної гірничої ренти / Сухіна О. М. . - [s. l.]. (Шифр 
Е020854320/2018/3)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

9.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 4
Содержание: Інноваційно-інформаційна економіка: 
постіндустріальність, генераційність, відкритість / Тарасевич 
В.М.,Завгородня О. О. Обгрунтування напрямів модернізації 
об’єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та 
автоматизації розрахунків / Сердюк О. С. економічний контроль 
силами громадянського суспільства: інституціональний підхід / 



Афанасьєва М. А. Вплив облікової політики на балансову вартість 
підприємства / Орлова В. К.,Кафка С. М. Екосистемний підхід 
оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього 
природного середовища: українська автентичність / Веклич О. О. 
Лісові ресурси: таксаційні показники їх обліку і використання у 
системі економіки лісогосподарського менеджменту / Бобко А. М. . 
- [s. l.]. (Шифр Е020854320/2018/4)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

10.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 5
Содержание: Стратегічні напрями аграрної політики в Україні / 
Шульга О. А. Інновації у плануванні на основі концепції 
маржинального підходу / Орлов  О. О. Вплив даних фінансової 
звітності на формування ринкової вартості компанії / Мисак Г. В. 
Методика оцінки кредитоспроможності позичальника: практичний 
аспект / Крамаренко І. С.,Козаченко Л. А. Розвиток гірських 
територій України у парадигмі європейського досвіду / Кравців В. 
С.,Жук П. В. Інституціональне забезпечення природокористування: 
проблеми термінології / Дребот О.І.,Гадзало А. Я. . . - [s. l.]. (Шифр 
Е020854320/2018/5)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

11.    Все про охорону праці. Выходит ежемесячно - 2018г. N 1
Содержание: Розслідування "нетрудових" нещасних випадків ; 
Новини законодавства ; Тренажери для серцево-легеневої реанімації
: огляд ринку ; Спецодяг : вчора та сьогодні / Жук І. Про розподіл 
обов'язків під час проведення атестації робочих місць за умовами 
праці. - [s. l.]. (Шифр В 5/2018/1)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

12.    Все про охорону праці. Выходит ежемесячно - 2018г. N 2
Содержание: Аналіз виробничого травматизму та 
профзахворюваності за 2017 рік. - [s. l.]. (Шифр В 5/2018/2)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

13.    Все про охорону праці. Выходит ежемесячно - 2018г. N 4. - [s. 
l.]. (Шифр В 5/2018/4)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

14.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 1
Содержание: Затрати на утримання робочої сили та її вартість : 



поняття , тенденції, показники / Куліков Г. Т. Концепція тойотизму :
актуальність та особливості організації виробничого процесу / 
Липчук В. В.,Войнича Л. Й. Агроінфляція та індекс споживчих цін   
на продовольчі товари : порівняльний аналіз "Україна - ЄС" / 
Мудрак Р. П.,Лагодієнко В. В. теоретичні аспекти екологічної 
модернізації економічного розвитку / Степаненко А. В.,Омельченко 
А. А. Екосистемний підхід до вартості оцінки збитків від 
забруднення навколишнього природного середовища / Сухіна О. М. 
Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів / Мозговой О. 
М.,Субочев О. В.,Юркевич О. М. Австралійський та міжнародний 
досвід визначення активу в методології бухгалтерського обліку / 
Балтабєков М. Д. . - [s. l.]. (Шифр Е020854320/2018/1)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

15.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 2
Содержание: Програмно-цільовий метод бюджетного планування : 
проблеми впровадження та перспективи розвитку / Радіонов Ю. Д. 
Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України / 
Кравчук І. С. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах 
адміністративно-фінансової децентралізації / Сторонянська І. 
З.,Беновська Л. Я. Сутність та розвиток доктрини ісламських 
фінансів / Мозговой О. М.,Субочев О. В.,Юркевич О. М. . - [s. l.]. 
(Шифр Е020854320/2018/2)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

16.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 3
Содержание: Фінансово-економічний механізм реконструктивного 
розвитку України на засадах децентралізованого управління 
природними ресурсами / Хвесик М. А.,Бистряков І. К.,Клиновий Д. 
В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації / 
липов В. В. Інноваційно-інформаційна економіка : 
постіндустріальність, генераційність, відкритість / Тарасевич 
В.М.,Завгородня О. О. Українська промисловість : сучасні виклики 
та проблеми розвитку / Залознова Ю. С. Основна суперечність 
відносин споживчого ринку та шляхи її подолання / Мандибура В. 
О.,Хижняк В. О. Методологічний підхід до визначення розміру 
диференціальної гірничої ренти / Сухіна О. М. . - [s. l.]. (Шифр 
Е020854320/2018/3)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

17.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 4
Содержание: Інноваційно-інформаційна економіка: 
постіндустріальність, генераційність, відкритість / Тарасевич 



В.М.,Завгородня О. О. Обгрунтування напрямів модернізації 
об’єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та 
автоматизації розрахунків / Сердюк О. С. економічний контроль 
силами громадянського суспільства: інституціональний підхід / 
Афанасьєва М. А. Вплив облікової політики на балансову вартість 
підприємства / Орлова В. К.,Кафка С. М. Екосистемний підхід 
оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього 
природного середовища: українська автентичність / Веклич О. О. 
Лісові ресурси: таксаційні показники їх обліку і використання у 
системі економіки лісогосподарського менеджменту / Бобко А. М. . 
- [s. l.]. (Шифр Е020854320/2018/4)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

18.    Економіка України. Выходит ежемесячно - 2018г. N 5
Содержание: Стратегічні напрями аграрної політики в Україні / 
Шульга О. А. Інновації у плануванні на основі концепції 
маржинального підходу / Орлов  О. О. Вплив даних фінансової 
звітності на формування ринкової вартості компанії / Мисак Г. В. 
Методика оцінки кредитоспроможності позичальника: практичний 
аспект / Крамаренко І. С.,Козаченко Л. А. Розвиток гірських 
територій України у парадигмі європейського досвіду / Кравців В. 
С.,Жук П. В. Інституціональне забезпечення природокористування: 
проблеми термінології / Дребот О.І.,Гадзало А. Я. . . - [s. l.]. (Шифр 
Е020854320/2018/5)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

19.    Економіка. Фінанси. Права. Выходит ежемесячно - 2018г. N 
1
Содержание: Модернізація науково-методичного інструментарію 
управління ризиками у процесі реструктуризації фінансових 
боргових зобов'язань / Данилюк М. М. Концептуальна модель 
організаційно-економічного забезпечення експортної діяльності 
виробничих підприємств в процесі виходу на нові ринки збуту / 
Балецька З. В.,Лапін О. В. Структуризація концепцій управління 
витратами / Костакова Л. Д. Податкові пільги : проблеми 
застосування та напрями їх вирішення / Кир'язова Т. О.,Чулак Н. І. 
Проблеми розслідування кіберзлочинів в Україні / Марущак А. І. 
Обов'язковість рішень органу з вирішення спорів Світової 
організації торгівлі  / Маєвський В. А. Комерційна діяльність 
підприємства та управління ризиками її здійснення / Овсак О. 
П.,Воркель М. В. Здирництво в закладах ресторанного господарства
(соціально-правовий аналіз) / Озерський І. В. Соціальні ризики як 
соціально-економічна категорія / Стожок Л. Г. Метаеврістичний 
підхід як засіб мінімізації ризиків при розробці рекламної кампанії / 



Попова О. Ю.,Хасан Аль- Абабнех. . - [s. l.]. (Шифр Е 5/2018/1)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

20.    Економіка. Фінанси. Права. Выходит ежемесячно - 2018г. N 
2
Содержание: Науково-методичний підхід з розвитку соціально-
психологічних інструментів формування та використання систем 
стрес-менеджменту на підприємствах / Гончар М. Ф. Marketing and 
information technologies as tools to ensure financial and economic 
security of hotel and restaurant business / Filyppova S.,Malin 
O.,Sherstnyova O. Методичне забезпечення ділового консультування
у сфері інжинірингових послуг / Черепанова В. О. Роль 
конкурентного середовища на ринку банківських послуг у 
забезпеченні ефективності банківської діяльності / Гриджук Д. М. 
Аналіз природного та механічного руху населення Одеської 
області / Ковтуненко Ю. В.,Шацков В. В.,Бадігон В. О. 
Застосування процедури медіації в юрисдикційному процесі : 
переваги та прогалини проекту Закону України "про медіацію" 
(№3665 від 17. 12. 2015 р.) / Озерський І. В. Формування системи 
фнтикризового фінансового моніторингу на підприємстві / Шаповал
Л. П.,Святець М. Є. Моделі корпоративного контролю та 
управління українських компаній / Станіславик О. В.,Коваленко О. 
М. . - [s. l.]. (Шифр Е 5/2018/2)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

21.    Економіка. Фінанси. Права. Выходит ежемесячно - 2018г. N 
3
Содержание: Стратегічні орієнтири розвитку фінансового ринку 
України в умовах глобалізації / Сіташ Т. Д.,Сотник М. І. Податок на
доходи фізичних осіб як форма прибуткової власності / Городецька 
Т. Е.,Засядько К. О.,Яременко В. Г. Статистичний аспект : 
дошкільна освіта, як складова освітнього процесу / Свидло Г. І. 
Механізми і інструменти бухгалтерського інжинірингу в управлінні 
платоспроможністю підприємства / Герасимович І. А. Ефективність 
державних закупівель у сфері охорони здоров'я / Ситник Н. 
С.,Баранова М.-С. Б. Дослідження особливостей оподаткування 
додаткових благ, наданих працівникам державного підприємства, та
аналізів практики застосування норм податкового законодавства 
фіскальними органами при проведенні податкових перевірок 
правильності їх оподаткування / Фроленко В. Вплив підвищення 
енергоефективності на результати енергозбереження суб'єктів 
господарювання / Енгельс І. О. Суть та фундаментальні напрями 
розвитку бюджетної політики на локальному рівні / Вінницька О. 
А.,Бержанір І. А.,Гвоздей Н. І. Аналіз регламентованих змін 



структури видатків місцевих бюджетів та їх вплив на об'єднані 
територіальні громади / Західна О. Р.,Мидлик Ю. І.,Спалиляк М. В. .
- [s. l.]. (Шифр Е 5/2018/3)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

22.    Економіка. Фінанси. Права. Выходит ежемесячно - 2018г. N 
4
Содержание: Сферична модель формування 
конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування на 
ринку автомобілів / Шевченко І. Ю. Аналіз причини виникнення та 
підвищення рівня безробіття в Україні / Близнюк А. О. 
Загальносвітові тенденції розвитку ринку вина / Селіхов С. В. 
Тенденції розвитку фондового ринку України / Блащук-Дев'яткіна 
Н. З.,Петик Л. О. Сучасний підхід в антикризовому управлінні 
підприємством / Теплинський Г. В.,Жуковак Ю. В. Облік 
розрахунків з постачальниками і підрядниками / Бондаренко О. 
М.,Гудима В. Ю. Порушення прав громадян України 
колекторськими компаніями або якими ще засобами "вибити" гроші
/ Озерський І. В. Особливості формування та використання коштів 
бюджетних установ / Барлуцька К. В.,Чуприна Л. В.,Гриценко Л. В. 
Категоризація готелів в Україні : регіональний аспект / Грабар М. В.
. - [s. l.]. (Шифр Е 5/2018/4)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

 23.    Економічна теорія / НАНУ. Выходит ежеквартально - 2018г. 
N 1
Содержание: Політекономічний прогноз глобального співрозвитку в
ХХІ столітті : глобальний посткапіталізм чи світ-система 
інформаційно-мережевого глобалізму / Білоус О. Влада-власність і 
держава в епоху перших цивілізацій / Тарасевич В. Модель 
українського економічного дива : типологічні риси / Захарченко В. 
Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та 
проблеми методології їх аналізу / Шульга О. Інформаційно-
мережева економіка : від інститутів до патернів / Корнівська В. 
Актуальний дискурс економічної науки т: парадигмальні зрушення 
в економічній теорії ХХІ століття / Базилевич В.,Гайдай 
Т.,Нестеренко О. Соціально-економічна криза в Україні : 
причини,зміст та перспективи виходу (досвід міждисциплінарного 
дослідження) / Яременко О. . - [s. l.]. (Шифр Е 4/2018/1)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)

24.    Маркетинг в Україні / Видання Української Асоціації 
Маркетингу. Выходит раз в два месяца - 2018г. N 1



Содержание: Ринок маркетингових досліджень в Україні 2017рік : 
експертна оцінка та аналіз УАМ / Лилик І. . Особливості 
нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при 
тестуванні веб сторінок / Зозульов О. ,Москаленко О. . Аналіз 
сутності управління багатоквартирним будинком та необхідності 
підготовки менеджерів (управителів) / Максименко О. ,Кулакова 
В. . - [s. l.]. (Шифр М 5/2018/1)
Экземпляры: всего:1 - чз 1(1)


