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Газети 

 
 №/п                             Назва видання     Місцезнаходження 

1. АгроМаркет  

https://agrotimes.ua/magazine/agromarket/  

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

2. Баланс-Бюджет 

https://balance.ua/publishing/balans-budget  

 

від. фін.-екон. діяльн. 

3. Ветеринарна газета 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

4. Все про бухгалтерський облік 

http://vobu.ua/ukr/ 

 

від. фін.-екон. діяльн. 

5. Голос України 

http://www.golos.com.ua/ 

 

приймальна ректора 

6. Громадська думка 

https://bc-rada.gov.ua/node/6267 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

7. Замкова гора 

https://bcrda.gov.ua/zamkova-gora-15-05-55-23-01-

2018/ 

 

приймальна ректора 

https://agrotimes.ua/magazine/agromarket/
https://balance.ua/publishing/balans-budget
http://vobu.ua/ukr/
http://www.golos.com.ua/
https://bc-rada.gov.ua/node/6267
https://bcrda.gov.ua/zamkova-gora-15-05-55-23-01-2018/
https://bcrda.gov.ua/zamkova-gora-15-05-55-23-01-2018/


8. Здоров’я тварин і ліки 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

9. Сільські вісті 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19823/index.php 

 

приймальна ректора 

10. Сучасна освіта України 

 

приймальна ректора 

11. Україна молода 

https://www.umoloda.kiev.ua/ 

 

приймальна ректора 

12. Урядовий кур’єр 

https://ukurier.gov.ua/uk/ 

 

приймальна ректора 

13. Університет 

https://btsau.edu.ua/uk/gazeta-universytetu 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

14. Юридична газета 

https://yur-gazeta.com/ 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

 

Журнали 

 
№/п                             Назва видання     Місцезнаходження 

1. Agricultural science and practice 

https://www.agrisp.com/index.php/agrisp 

 

біб-ка. Екол.фак-т (корп. №9) 

2. Агроном 

https://www.agronom.com.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

3. Аспекти публічного управління 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/vidannya_apu.h

tm  

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

4. Банківська справа 

http://univ.kiev.ua/ua/science/journals/spj-banking 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

5. Бібліотечний вісник 

http://bv.nbuv.gov.ua/  

 

інформ.-бібліогр. відділ 

6. Biochemical Journal 

http://ua.ukrbiochemjournal.org/ 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

7. Biopolymers and cell 

http://www.biopolymers.org.ua/home/ru/ 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

8. Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України 

https://yurincom.com/book/zhurnal-byuleten-

zakonodavstva-yuridichno-praktiki-ukra-ni/ 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

9. Вісник аграрної науки 

https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 
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10. Вісник книжкової палати 

http://www.ukrbook.net/visnyk.htm  

 

інформ.-бібліогр. від. 

11. Вища школа 

http://presa.ua/vischa-shkola.html 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

12. Всесвіт 

http://www.vsesvit-journal.com/  

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

13. Гідробіологічний журнал 

http://www.hydrobiolog.com.ua/ 

 

біб-ка. Екол.фак-т (корп. №9) 

14. Діловодство 

https://mediapro.ua/product/dilovodstvo#waretab10 

 

відділ документообігу та діл-ва 

15. Дім, сад, город 

http://www.dimsadgorod.com/zhurnal-dim-sad-

horod 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

16. Довкілля та здоров’я 

http://www.dovkil-

zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/index?opendocu

ment 

 

біб-ка. Екол.фак-т (корп. №9) 

17. Екологічний вісник 

http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-

vel/ekolohichnyi-visnyk 

 

біб-ка. Екол.фак-т (корп. №9) 

18. Економіка та держава 

http://www.economy.in.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

19. 

 

 

Економіка України 

http://economyukr.org.ua/?lang=uk 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

20. Економічна теорія 

http://etet.org.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

21. Землевпорядний вісник 

http://zemvisnuk.com.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

22. Зерно 

https://www.zerno-ua.com/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

23. Інвестиції: практика та досвід 

http://www.investplan.com.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

24. Іноземні мови 

http://fl.knlu.edu.ua/ 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

25. Кадровик-01 

https://www.kadrovik01.com.ua/ 

 

відділ кадрів 

http://www.ukrbook.net/visnyk.htm
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https://mediapro.ua/product/dilovodstvo#waretab10
http://www.dimsadgorod.com/zhurnal-dim-sad-horod
http://www.dimsadgorod.com/zhurnal-dim-sad-horod
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/index?opendocument
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/index?opendocument
http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/index?opendocument
http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk
http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk
http://www.economy.in.ua/
http://economyukr.org.ua/?lang=uk
http://etet.org.ua/
http://zemvisnuk.com.ua/
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http://www.investplan.com.ua/
http://fl.knlu.edu.ua/
https://www.kadrovik01.com.ua/


26. Казна України 

https://www.treasury.gov.ua/ua/pro-

kaznachejstvo/zhurnal-kazna 

відділ фін.-екон. діяльн. 

27. Календар знаменних і пам’ятних дат 

https://smartpress.com.ua/tovar-2020-kalendar-

znamennih-i-pamyatnih-dat  

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

28. Карантин і захист рослин 

http://kr.ipp.gov.ua/index.php/journal 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

29. Квіти України 

http://www.dimsadgorod.com/zhurnal-kvity-ukrainy 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

30. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія 

http://aicjournal.com.ua/ 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

31. Клітинна та органна трансплантологія 

http://transplantology.org/ 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

32. Лабораторна справа 

https://e.labsprava.com.ua/node/13 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

33. Ландшафт і архітектура 

https://laburo.com.ua/zhurnal/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

34. Лікарська справа. Врачебное дело 

https://liksprava.com/index.php/journal 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

35. Лісовий вісник 

http://uaport.net/cat/site/lisvisnyk-com-ua 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

36. Міжнародний науково-виробничий журнал 

“Економіка АПК” 

http://eapk.org.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

37. Міжнародний туризм 

https://intour.com.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

38. Мікробіологічний журнал 

http://microbiolj.org.ua/ua/ 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

39. Мир ветеринари 

http://www.mirvet.com.ua/ 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

40. Мовознавство 

https://movoznavstvo.org.ua/ 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

41. Молоко і ферма 

http://magazine.milkua.info/indexukr.php 

 

бібліотека БТФ (корп. № 9) 

42. Мясной бізнес 

http://meatbusiness.ua/myasnoj-biznes/ 

 

бібліотека БТФ (корп. № 9) 
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43. Наука і суспільство 

http://znannya.org.ua/index.php/povni-versiji-

zhurnalu 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

44. Наше птахівництво 

https://agrotimes.ua/magazine/nashe-ptahivnictvo/ 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

45. Ортопедия, травматология и протезирование 

https://sytenko.org.ua/scientific-activity/magazine/ 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

46. Пасіка 

http://www.dimsadgorod.com/zhurnal-pasika 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

47. Пожежна та техногенна безпека 

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

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe 

 

кафедра БЖД 

48. Прибуткове свинарство 

http://profisvine.pigua.info/indexukr.php 

 

бібліотека БТФ (корп. № 9) 

49. Пропозиція 

https://propozitsiya.com/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

50. Птахівництво. Україна 

http://poultry.com.ua/ 

 

бібліотека БТФ (корп. № 9) 

51. Садівництво по-українськи 

https://agrotimes.ua/magazine/sadivnictvo-po-

ukrayinski/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

52. Слово і час 

https://il-journal.com/index.php/journal 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

53. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин 

http://journal.sops.gov.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

54. Тваринництво сьогодні 

http://www.ait-magazine.com.ua/ 

 

бібліотека БТФ (корп. № 9) 

55. Тваринництво та ветеринарія 

http://presa.ua/tvarinnictvo-ta-veterinarija 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

56. Травма 

http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-

travma/numbers 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

57. Україна: аспекти праці 

http://uap.in.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

58. Українська мова 

https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/ 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

59. “The Ukrainian Farmer” + “Агромаркет” 

https://agrotimes.ua/magazine/the-ukrainian-farmer/ 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 
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60. Фізіологічний журнал 

https://fz.kiev.ua/index.php?page=0 

 

бібліотека ФВМ (корп. №8) 

61. Фінанси України 

https://finukr.org.ua/ 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

62. Фінансовий контроль 

https://fincontrol.com.ua/ 

 

відділ фін.-екон. діяльн. 

63. Цитология и генетика 

http://cytgen.com/ru/CytoGen/index.htm 

 

біб-ка АБТФ та Екон. фак-ту 

(центр.корп.) 

64. Часопис Київського університету права 

https://chasprava.com.ua/index.php/journal 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

65. Юридична Україна 

http://yu.yurincom.com/ 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 

66. Юридичний журнал «Право України» 

https://pravoua.com.ua/ua/ 

 

бібліотека ФПЛ (корп. №6) 
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