
Журнали 

№ Найменування фахового періодичного видання 
Роки 

надходження 

 Вітчизняні видання 

1 Науковий журнал «Математичні машини і системи». 

Засновник та видавець: Президія академії наук України, Інститут 

проблем математичних машин і систем НАН України.  

Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 1137 від 20.12.1994. 

(Зареєстрований в Інтернаціональному Центрі реєстрації журналів, 

м. Париж, номер ISSN 1028-9763). 

Рік заснування: 1994. 

Періодичність видання: 4 рази на рік. 

Мова статей: українська, російська, англійська. 

http://www.immsp.kiev.ua 

1997 – 2016 

2 Вісник Чернігівського державного технологічного університету: 

науковий збірник. Серія «Технічні науки». 

Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний 

університет. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14994-3966 ПР від 

05.03.2009. 

Рік заснування: 1996. 

Періодичність видання: 4 рази на рік. 

Мова статей: українська, російська, англійська. 

http://ts-vistnic.stu.cn.ua/ 

2011 – 2015 

3 Науковий журнал «Технічні науки та технології». 

Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний 

університет. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21269-11069 ПР від 

12.03.2015. 

Рік заснування: 1996. 

Періодичність видання: 4 рази на рік. 

Мова статей: українська, російська, англійська. 

http://tst.stu.cn.ua/ 

2015 – 2016 

4 Науковий журнал «ScienceRise». 

Засновник та видавець: НВП ПП «Технологічний Центр», 

Харківська медична академія післядипломної освіти, 

Національний фармацевтичний університет, 

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту 

освіти". 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21547-11447ПР від 

08.09.2015. 

Рік заснування: 2014. 

Періодичність видання: 12 разів на рік. 

Мова статей: українська, російська, англійська, польська, французька, 

німецька. 

http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/archive 

2014 – 2016  

5 Науковий журнал «Молодий вчений». 

Видавець: ТОВ «Видавничий дім Гельветика» 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №18987-7777Р від 05.06.2012. 

Періодичність видання: 12 разів на рік. 

Мова статей: українська, російська, англійська, німецька, польська, 

французька. 

http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/ 

2013 – 2016 

http://www.immsp.kiev.ua/publications/mms.html
http://www.immsp.kiev.ua/
http://ts-vistnic.stu.cn.ua/
http://ts-vistnic.stu.cn.ua/
http://ts-vistnic.stu.cn.ua/
http://tst.stu.cn.ua/
http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/archive
http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/


6 Вісник Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут». Серія «Приладобудування». 

Засновник та видавець: Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут». 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8371 від 29.01.2004. 

Рік заснування: 1970. 

Періодичність видання: 2 рази на рік. 

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька (змішаними 

мовами). 

http://old.visnykpb.kpi.ua/uk/numarch 

2002 – 2015 

7 Журнал Вісник Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». Серія «Динаміка та 

міцність машин». 

Засновник та видавець: Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут». 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5256 від 02.07.2001. 

Рік заснування: 2000. 

Періодичність видання: 2 рази на рік. 

Мова статей: українська, російська. 

http://jdsm.khpi.edu.ua/issue/archive 

2001 – 2014 

8 Вісник Житомирського державного технологічного університету. 

Серія «Технічні науки». 

Засновник та видавець: Житомирський державний технологічний 

університет. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8079 від 30.10.2003. 

Рік заснування: 1994. 

Періодичність видання: 4 рази на рік. 

Мова статей: українська. 

http://vtn.ztu.edu.ua/issue/archive 

2011 – 2015 

9 Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні Системи 

Автоматичного Управління». 

Засновник та видавець: Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут». 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 

20.11.2009. 

Рік заснування: 1973. 

Періодичність видання: 2 рази на рік. 

Мова статей: українська, російська, англійська. 

http://asac.kpi.ua/ 

2004 – 2015 

10 Міжнародний науково-теоретичний журнал «Кибернетика и 

системный анализ». 

Засновник та видавець: Національна академія наук України, Інститут 

кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1331 від 22.03.1995. 

Рік заснування: 1965. 

Періодичність видання: 6 разів на рік. 

Мова статей: українська, російська. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/172 

2008 – 2013 

11 Науковий журнал «Проблеми програмування». 

Засновник: Національна академія наук України, Інститут програмних 

систем НАН України. 

Видавець: Інститут програмних систем НАН України. 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7490 від 01.07.2003. 

Рік заснування: 1999. 

2003 – 2013 

http://old.visnykpb.kpi.ua/images/stories/num49/TitList_49.pdf
http://old.visnykpb.kpi.ua/images/stories/num49/TitList_49.pdf
http://old.visnykpb.kpi.ua/images/stories/num49/TitList_49.pdf
http://old.visnykpb.kpi.ua/images/stories/num49/TitList_49.pdf
http://old.visnykpb.kpi.ua/uk/numarch
http://jdsm.khpi.edu.ua/issue/archive
http://vtn.ztu.edu.ua/issue/archive
http://asac.kpi.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=IMG%2FKSA_s.jpg&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/172


Періодичність видання: 4 рази на рік. 

Мова статей: українська, російська, англійська. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/177 

12 Науковий журнал «Управляющие системы и машины». 

Засновник та видавець: Национальная академия наук Украины, 

Международный научно-учебный центр информационных технологий 

и систем НАН и МОН Украины, Институт кибернетики имени 

В.М. Глушкова НАН Украины, Фонд Глушкова. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17215 – 5985 ПР від 

27.10.2010. 

Рік заснування: 1972. 

Періодичність видання: 6 разів на рік. 

Мова статей: українська, російська, англійська. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/171 

2009 – 2013  

13 Наукова періодика України – видавнича система, яка містить 

більше 30 журналів України з історії, економіки, культурології, 

медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, 

фізики та математики, філології, філософії. 

http://journals.uran.ua/ 

 

14 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 

Термін затримки повних текстів: 18 місяців. 

Наукова періодика України: простий пошук. 

Список видань за алфавітом назв. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=

UJRN&S21CNR=20&Z21ID 

 

15 Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. 
Бібліотека відкритого доступу, яка передбачає безкоштовний доступ 

читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, 

завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити 

пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто 

використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і 

технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі 

Відкритого Доступу. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/ 

 

 Закордонні видання 

16 Сети и телекоммуникации 

http://www.seti-ua.com/?in=seti_themes 

2004 – 2016 

17 Открытые системы СУБД 

http://www.osp.ru/os/archive/ 

1993 – 2016 

18 Мир ПК 

http://www.osp.ru/pcworld/archive/ 

1993 – 2016 

19 Windows ITPro 

http://www.osp.ru/win2000/archive/ 

1999 – 2016 

20 Журнал сетевых решений LAN 

http://www.osp.ru/lan/archive/ 

2013 – 2016 

21 CHIP NEWS Україна 

http://www.chipnews.com.ua/ru/archive/num/ 

2001 – 2016 

22 Программные продукты и системы 

http://www.swsys.ru/index.php?page=10 

1988 – 2016 

23 Системный администратор 

http://samag.ru/archive 

2002 – 2016 
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