
ПЕРЕЛІК 
періодичних видань України та Росії, що надходять 
до бібліотеки Військового інституту за передплатою 

(за напрямками) 

Фахова періодика 

1. Геоінформатика 

Рік заснування 2002 
Перелік ВАК зареєстровано 
Випусків на рік 4 
Роки надходження 2010–2014 
Опис журналу: Розглядається теорія та практика оптимізації освоєння 
природних ресурсів, методи та комп’ютерні технології дослідження 
літосфери, геоінформаційні аспекти природокористування. 

2. Вестник Московского государственного университета. Серия 19. 
Лингвистика и межкультурная коммуникация 

Рік заснування 1946 
Перелік ВАК зареєстровано 
Випусків на рік 4 
Роки надходження 2013–2014 
Опис журналу: Журнал є періодичним науковим виданням. Основне місце 
в журналі займають наукові статті по методиці і теорії викладання 
іноземних мов; по теорії і практиці перекладу; дослідження мов в аспектах 
лінгвокультурології; матеріали присвячені проблемам міжкультурної 
комунікації, рецензії та бібліографічні описи. 

3. Вестник Московского государственного университета. Серия 22. 
Теория перевода 

Рік заснування 2008 
Перелік ВАК зареєстровано 
Випусків на рік 4 
Роки надходження 2013–2014 
Опис журналу: загальна теорія перекладу, лінгвістичні та культурологічні 
аспекти перекладу, методологія перекладу, переклад та лінгвістика, теорія 
художнього перекладу, питання термінології. 



4. Вопросы психологии 

Рік заснування 1955 
Перелік ВАК зареєстровано 
Випусків на рік 6 
Роки надходження 2010–2014 
Опис журналу: науковий журнал Російської академії освіти. Публік-
уються матеріали теоретичних та експериментальних досліджень з різних 
розділів психології, висвітлюється досвід викладання психології, 
надаються матеріали зарубіжних досліджень окремих проблем 
психологічної науки. 

5. Бібліотечна планета 

Рік заснування 1998 
Перелік ВАК зареєстровано 
Випусків на рік 12 
Роки надходження 2010–2014 

Опис журналу: науково-теоретичний та практичний журнал у галузі 
бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книго-
знавства та інформаційної діяльності.  

6. Наука і оборона 

Рік заснування 1994 
Перелік ВАК зареєстровано 
Випусків на рік 4 
Роки надходження 2007–2014 

Опис журналу: науково-теоретичний та науково-практичний журнал. 
Головні завдання видання: висвітлення та обговорювання на сторінках 
часопису актуальних проблем воєнної політики, реформування оборонної 
галузі держави, результатів наукових досліджень з питань воєнної 
безпеки України, з воєнно-теоретичних та військово-технічних проблем.  

7. Вища школа 

Рік заснування 2001 
Перелік ВАК зареєстровано 
Випусків на рік 12 
Роки надходження 2012–2014 

Опис журналу: науково-практичне видання. Видавник: Міністерство 
освіти і науки України, виступи керівників галузі, практичний досвід, 
Болонський процес, основні  керівні документи. 



Періодичні видання з воєнно-теоретичних проблем 
розвитку озброєння та військової техніки, 
що мають військово-прикладне значення 

1. Військо України 

Рік заснування 1994 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 12 
Роки надходження 2007–2014 

Опис журналу: центральний друкований орган Міністерства оборони 
України. Висвітлює життєдіяльність Збройних Сил України, характеризує 
військово-промисловий комплекс України, освітлює проблеми 
євроатлантичної  інтеграції та військово-патріотичного виховання. 

2. Крила України 

Рік заснування 1999 
Перелік ВАК – 
Випусків на тиждень 1 
Роки надходження 2013–2014 

Опис газети: Сучасне, минуле і майбутнє авіакосмічної галузі України. 

3. Народна армія 

Рік заснування 1991 
Випусків на тиждень 1 
Роки надходження 2011–2014 

Опис газети: всеукраїнське видання. Головна військова газета, яка 
видається відповідно до найкращих військових принципів та традицій, а 
саме: оперативно, дисципліновано та з любов’ю до Батьківщини. 
Висвітлює життєдіяльність українського війська, його історію та плани 
подальшого розвитку. 

4. Наука и техника 

Рік заснування 2006 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 12 
Роки надходження 2009–2014 

Опис журналу: науково-популярний технічний журнал. Має основні 
рубрики: Авіаційний, корабельний каталог, холодна та стрілецька зброя, 
ракетно-космічна техніка, артилерія, міномети, геологія, географія, 
кібернетика. 



5. Флот України 

Рік заснування 1992 
Перелік ВАК – 
Випусків на тиждень 1 
Роки надходження 2011–2014 

Опис газети: Сьогодення і перспективи Військово-Морських сил України 
в контексті політичної та економічної ситуації в Севастополі та Криму. 

6. Военная мысль 

Рік заснування 1918 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 12 
Роки надходження 2007–2014 

Опис журналу: військово-теоретичний журнал. Офіційне видання 
Міністерства оборони Російської федерації. Публікуються матеріали з 
проблем військової політики та безпеки Росії, військової теорії та 
військового будівництва, висвітлюється  життя, діяльність, історія та 
традиції Збройних Сил Росії. 

7. Зарубежное военное обозрение 
 

Рік заснування 1921 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 12 
Роки надходження 2007–2014 

Опис журналу: інформаційно-аналітичне ілюстроване видання. Видається 
Міністерством оборони Росії. Огляд та основні характеристики військової 
техніки, зброї. Огляд військової ситуації в регіонах, характеристика армії 
світу. 



Періодичні видання для підвищення рівня професійної 
підготовки офіцерів та працівників Збройних Сил України, 
доведення до особового складу важливої суспільно-політичної 

інформації 

1. Все про бухгалтерський облік 

Рік заснування 1993 
Перелік ВАК – 
Випусків на тиждень 8 випусків на місяць + 2 спец. вип. на місяць 
Роки надходження 2010–2014 

Опис газети: спеціалізоване видання з бухгалтерського обліку та 
оподаткування. Новини законодавства, консультації для підприємств 
різних галузей. Багато  прикладів і проводок, відповіді читачам.  

2. Головбух: бюджет 

Рік заснування 2011 
Перелік ВАК – 
Випусків на місяць 4 
Роки надходження 2012 ( 2-ге півріччя)–2014 

Опис журналу: видання для бухгалтера бюджетної організації. 
Моніторинг законодавства, стандарти в державному секторі економіки, 
вирішення робочих ситуацій. 

3. День 

Рік заснування 1999 
Перелік ВАК – 
Випусків на тиждень 5 
Роки надходження 2013–2014 

Опис газети: щоденна всеукраїнська газета суспільно-політичної 
тематики, що містить як поточні новини, так і аналітичну інформацію.  

4. Журналіст України 

Рік заснування 1975 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 12 
Роки надходження 2009–2014 

Опис журналу: наукове періодичне видання. Проблеми, досвід, юридичні 
питання як для журналістів так і редакцій. 



5. Зовнішні справи 

Рік заснування 2002 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 4 
Роки надходження 2008–2014 

Опис журналу: наукове видання. Висвітлення зовнішньої політики 
України, міжнародних відносин та світової економіки. 

6. Іноземні мови 

Рік заснування 1994 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 4 
Роки надходження 2008–2014 

Опис журналу: науковий журнал. Розглядає актуальні методики 
викладання іноземних мов у різних типах середніх та вищих навчальних 
закладів.  

7. Мовознавство 

Рік заснування 1967 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 4 
Роки надходження 2008–2014 

Опис журналу: науковий журнал. Містить праці з основних проблем 
сучасного мовознавства. 

8. Календар знаменних і пам’ятних дат 

Рік заснування 1957 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 4 
Роки надходження 2009–2014 

Опис журналу: Календар пам’ятних дат містить інформацію про визначні 
та пам’ятні дати, ювілеї письменників, літературні події. Адресується 
бібліотечним працівникам, вчителям та іншим категоріям читачів на 
допомогу в підготовці й відзначенні цих подій.  



9. Освіта України 

Рік заснування 1997 
Перелік ВАК – 
Випусків на тиждень 2 
Роки надходження 2013–2014 

Опис газети: Ексклюзив, новини освіти з перших рук. 

10. Праця і зарплата 

Рік заснування 1993 
Перелік ВАК – 
Випусків на тиждень 4 рази на місяць 
Роки надходження 2011–2014 

Опис газети: Нормативні документи і консультації з питань оплати праці, 
трудового законодавства, соціального страхування, соціальної допомоги, 
пенсійного забезпечення, оподаткування доходів та бухгалтерського 
обліку. 

11. Спецвипуск газети “Освіта України” 

Рік заснування 2013 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 12 
Роки надходження 2013–2014 

Опис газети: офіційне видання Міністерства освіти і науки України. 
Друкує повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора наук, кандидата наук, подає зразки нормативної документації. 

12. Фінансовий контроль 

Рік заснування 1999 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 12 
Роки надходження 2011–2014 

Опис журналу: всеукраїнський науково-практичний журнал. Освіт-
люється досвід роботи контрольно-ревізійних органів, сучасна методологія 
аудиту, розкриття фінансових порушень, практичні поради фахівців. 

 



13. Урядовий кур’єр 

Рік заснування 1990 
Перелік ВАК – 
Випусків на тиждень 5  
Роки надходження 2011–2014 

Опис газети: газета центральних органів виконавчої влади України. 
Засновник – Кабінет Міністрів України. Освітлює державне життя 
України, друкує офіційні документи. 

14. Юридична газета 

Рік заснування 2003 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 52 
Роки надходження 2011–2014 

Опис газети: щотижнева газета. Професійне видання практичної 
юриспруденції і найоперативніша інформація: аналітичні та актуальні 
матеріали з правової тематики; судові рішення та узагальнення судової 
практики; моніторинг законодавства та аналіз нових законопроектів; 
новини юридичного світу; економічні огляди та консультації; податки; 
фондовий ринок та цінні папери; поради бухгалтера; рейтинги та 
детальний аналіз ринку юридичних послуг. 

15. Юридична практика – фахівець. Комплект 

Рік заснування 1995 
Перелік ВАК – 
Випусків на рік 52 
Роки надходження 2011–2014 

Опис газети: у складі комплекту газета “Юридична практика” та газета 
“Судовий випуск – Юридична практика”. Професійне видання практичної 
юриспруденції і судової системи. Поєднання двох видань дозволяє бути в 
курсі тенденцій юридичної практики та останніх змін в судовій практиці. 


