ПЕРІОДИЧНІ ФАХОВІ ВИДАННЯ
№
з/п
1.

2.

3.

Найменування фахового періодичного видання
“Часопис Київського університету права”
“Часопис Київського університету права” – юридичний науково-теоретичний щоквартальник,
заснований у 2001 р. Київським університетом права НАН України та Інститутом держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України.
У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного
управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, фінансового, цивільного і
підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і
кримінально-процесуального права. Часопис інформує також про події наукового життя та
досвід юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної
тематики.
«Часопис Київського університету права» внесено до переліку фахових видань за
спеціальністю «Юридичні науки» (постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р.;
постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.2010 р., наказ Міністерства освіти і науки
України №528 від 12.05.2015 р.).
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html
Studia Philologica
Збірник наукових праць;
засновники: Київський університет імені Бориса Грінченка;
галузь науки: мовознавство та літературознавство;
http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/archive#.WeHckpLyi00
UA Foreign affairs. Закордонні справи
науковий журнал;
засновники: Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при
Міністерстві закордонних справ України, Державне підприємство «Журнал Міністерства
закордонних справ Українм «Політика і час»;
галузь науки: міжнародні відносини, політичні науки.
http://uaforeignaffairs.com/
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Актуальні проблеми держави і права
Рік заснування: 1994
Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 19035-7825 ПР від 14.11.2011
Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від
09.06.1999 р. № 1-05/7, від 10.12.2003 р. № 1-05/10, від 06.10.2010 р. № 3-05/6, від 09.03.2016 р.
№ 241.
Періодичність: виходить 4 рази на рік.
http://www.apdp.in.ua/index.php/arkhiv-nomerov.html
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
збірник наукових праць;
засновники: Хмельницький національний університет;
галузь науки: філологічні (мовознавство).
http://ua.appsyjournal.com/
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія
Збірник наукових праць;
засновники: Київський національний лінгвістичний університет;
галузь науки: філологічні науки.
http://philmessenger.knlu.kyiv.ua/?page_id=8&lang=uk
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні
відносини
науковий вісник;
засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
галузь науки: міжнародні відносини.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/mizhnarod_44-45_2016.pdf
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»
науковий журнал;
засновники: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
галузь науки: філологічні (мовознавство)
http://periodicals.karazin.ua/philology/issue/archive
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Гілея: науковий вісник
Збірник наукових праць;
засновники: Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний
педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова;
галузь науки: політичні науки, історичні науки, філософія.
http://gileya.org/
10. Грані
Науково-теоретичний альманах;
засновники: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Центр
соціально-політичних досліджень;
галузь науки: історія, філософія, політологія, соціологія.
https://grani.org.ua/index.php/journal
11. Журнал «Підприємництво, господарство і право»
У журналі «Підприємництво, господарство і право» публікуються матеріали, у яких
висвітлюються нагальні проблеми господарства, актуальні з позиції господарської діяльності
питання конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного,
фінансового, трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінальнопроцесуального та інших галузей права, наводиться зарубіжний досвід щодо організації й
здійснення підприємництва.
Постановою Президії ВАК України від 10 листопада 1999 року № 3-05/11 журнал
«Підприємництво, господарство і право» було внесено до списку наукових видань, у яких
можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт у розділах «Юридичні науки»,
«Економічні науки». Повторно журнал було внесено до вказаного списку Постановою Президії
ВАК України від 16 грудня 2009 року № 1-05/6 у розділі «Юридичні науки». Останню
перереєстрацію журналу в розділі «Юридичні науки» проведено в 2015 році на підставі Наказу
МОН України № 1328 від 21.12.2015, додаток № 8.
Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International
(Республіка Польща).
«Підприємництво, господарство і право» індексується у наукометричній базі даних Google
Scholar.
http://pgp-journal.kiev.ua/index.php/arkhiv

9.

Економічний факультет

Економічний факультет

Юридичний інститут

11. Журнал «Юридична Україна»
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Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 30.06.2004 р. № 3-05/7
журнал "Юридична Україна" включено до переліку наукових фахових видань України, в яких
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата юридичних наук.
“Юридична Україна” пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної
правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової
практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних
юрисдикційних органів, тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи
розвитку основних складових правової системи України.
Входить до міжнародної наукометричної бази даних "Index Copernicus".
http://pressa.yurincom.com/archiv/zhurnal-yuridichna-ukra-na
Записки з романо-германської філології
Збірник наукових праць;
засновники: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
галузь науки: філологічні (мовознавство).
http://rgnotes.onu.edu.ua/issue/archive
Когніція, комунікація, дискурс
науковий журнал;
засновники: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
галузь науки: філологічні (мовознавство).
https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/o-zurnale
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Серія міжнародні відносини
Збірник наукових праць;
засновники: СНУ імені Лесі Українки;
галузь науки: міжнародні відносини.
http://fmv-visnyk.pp.ua
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Серія: історія, політологія, міжнародні відносини
Збірник наукових праць;
засновники: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
галузь науки: історія, політологія, міжнародні відносини.
http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/08_journals/visnuk
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16. Науково-практичний журнал “ПРАВО.UA”

Науково-практичний журналу «Право.UA», який 28.04.2015р. Постановою Міністерства освіти
і науки України був зареєстрований як фаховий.
http://pravo.unesco-socio.in.ua/category/arhiv/
17. Науково-практичний журнал «Європейські перспективи»
Західно-регіональної асоціацією клубів ЮНЕСКО (засновник) спільно з співзасновниками
Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національним
економічним університетом ім.В.Гетьмана, Міжрегіональною академією управління
персоналом, Міністерством закордонних справ України, Дипломатичною академією України,
Національним інститутом стратегічних досліджень, Інституту міжнародних відносин КНУ ім.
Т.Шевченка, факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка, Академією юридичних наук
Молдови, Інститутом демократії Молдови в Міністерстві інформації України був
зареєстрований журнал «Європейські перспективи» (Серія КВ №8205 від 11.12.2003р.).
Науково-практичний журнал «Європейські перспективи» являє собою періодичне друковане
видання, що висвітлює актуальні теоретичні і практичні проблеми економіки та
юриспруденції.
http://ep.unesco-socio.in.ua/category/archiv/
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18. Науково-практичний журнал «Наше право»

Західно-регіональна асоціація клубів “ЮНЕСКО”, Спеціалізоване видавництво “ЮНЕСКОСОЦІО”
22.12.2016
(перереєстрація)
http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/category/arhiv/
19. Одеський лінгвістичний вісник
збірник наукових праць;
засновники: Національний університет "Одеська юридична академія";
галузь науки: філологічні (мовознавство).
http://www.oljournal.in.ua/index.php/arkhiv-nomerov
20. Проблеми всесвітньої історії
журнал;
засновники: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»;
галузь науки: історичні науки.
http://ivinas.gov.ua/
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21. Проблеми міжнародних відносин

Збірник наукових праць;
засновники: 1. Київський міжнародний університет, Інститут світової економіки та
міжнародних відносин НАН України (з 2010 р. по 2016 р.);
2. Київський міжнародний університет, Сопотська вища школа (Польща), Ніжинський
державний університет ім.. Миколи Гоголя, Громадська організація «Інститут ЄвроАтлантичного співробітництва» (з 2017 р.);
галузь науки: політичні науки.
http://www.kymu.edu.ua/vmv/
22. Синопсис: текст, контекст, медіа
науково-практичний журнал;
засновники: Київський університет імені Бориса Грінченка;
галузь науки: філологічні науки та соціальні комунікації.
http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis
23. Юридичний журнал «Право України»
Науково-практичне фахове видання
Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ № 174146184ПР
Віднесено до Переліку наукових фахових видань у галузі юридичних наук
(наказ Міністерства освіти і науки України
від 15 квітня 2014 року № 455); Міжнародної наукометричної бази даних
«EBSCO Publishing, Inc.» (США) (Ліцензійні угоди від 16 травня 2013 року та 1 травня 2015
року); Міжнародної наукометричної бази даних
«Index Copernicus International» (Польща) (листопад 2014 року); Міжнародної наукометричної
бази даних «HeinOnline» (США) (Ліцензійна угода від 11 січня 2016 року).
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