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Право України Загальнодержавне 

періодичне юридичне 

видання було засноване 

у 1922 р. 

Метою видання є 

опублікування 

авторських матеріалів 

науково-теоретичного 

та практичного 

характеру, судової та 

правозастосовної 

діяльності з метою 

розвитку української 

національної 

юридичної науки, 

удосконалення чинного 

законодавства. 

Юридичний журнал 

“Право України” 

включено до Переліку 

наукових фахових 

видань України з 

юридичних 

спеціальностей 

(категорія «Б»): 081 – 

Право, 262 – 

Правоохоронна 

діяльність, 293 – 

Міжнародне право 

(наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 14 травня 2020 

року № 627) 

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

Юридичний 

науковий 

електронний 

журнал 

Заснований юридичним 

факультетом 

Запорізького 

національного 

університету у 2013 

році. 

Журнал внесений до 

переліку фахових 

видань категорії "Б" у 

галузі юридичних наук 

(081 – Право, 

262 – Правоохоронна 

діяльність, 

293 – Міжнародне 

право). 

Публікуються статті 

проблемного 

характеру, які 

висвітлюють 

актуальні проблеми та 

питання юридичної 

науки, пропозиції 

щодо вдосконалення 

національного 

законодавства, 

досягнення правової 

науки зарубіжних 

країн.  

http://www.lsej.org.ua/ 

Приватне та 

публічне 

право 

Заснований Сумським 

національним аграрним 

університетом 

Журнал внесений до 

переліку наукових 

фахових 

видань (категорія Б), в 

яких можуть 

публікуватися 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ 

1. Теорія та історія 

держави і права; 

історія політичних і 

правових учень 

2. Конституційне 

право; муніципальне 

право 

3. Цивільне право і 

http://pp-

law.in.ua/index.php/dlya-

avtoriv 



результати 

дисертаційних робіт на 

здобуття наукових 

ступенів доктора і 

кандидата наук 

відповідно до Наказу 

МОН України від 

17.03.2020 № 

409 (додаток 1) 

Спеціальності: 

081 «Право» 

293 «Міжнародне 

право» 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

цивільний процес; 

сімейне право 

4. Господарське право 

і господарський 

процес 

5. Трудове право; 

право соціального 

забезпечення 

6. Земельне право; 

аграрне право; 

екологічне право; 

природоресурсне 

право 

7. Адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право 

8. Кримінальне право; 

кримінальний процес 

9. Криміналістика; 

судова експертиза; 

оперативно-

розшукова діяльність 

10. Судоустрій та 

судова практика; 

правоохоронні органи; 

прокуратура та 

адвокатура 

11. Міжнародне право; 

порівняльне 

правознавство 

 
Економіка. 

Фінанси. 

Право. 

Засновники: 

Аудиторська фірма 

«Аналітик» спільно з 

Академією 

муніципального 

управління та 

Національною 

академією внутрішніх 

справ. 

 

Журнал включено до 

переліку наукових 

фахових видань 

України, в яких 

можуть публікуватися 

результати 

дисертаційних робіт 

на здобуття наукових 

ступенів доктора і 

кандидата наук: 

економічні 

науки: Наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 2 

липня 2020 р. № 886 

"Про затвердження 

рішень Атестаційної 

колегії Міністерства 

від 2 липня 2020 року". 

http://efp.in.ua/uk/author-

guide 



юридичні 

науки: Наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 24 

вересня 2020 р. № 

1188 "Про 

затвердження рішень 

Атестаційної колегії 

Міністерства щодо 

діяльності 

спеціалізованих 

вчених рад від 24 

вересня 2020 р." 

 
Нове 

українське 

право 

Засновник: Київський 

регіональний центр 

Національної академії 

правових наук України 

Журнал «Нове 

українське право» 

спрямований на 

популяризацію 

новітніх досягнень та 

обмін передовим 

досвідом у сфері 

права, юридичної 

освіти, висвітлення 

актуальних питань 

практичного 

застосування 

законодавства 

України. 

У виданні 

публікуються 

науково-теоретичні та 

практичні матеріали з 

актуальних 

загальнотеоретичних 

та галузевих 

юридичних питань. 

http://newukrainianlaw.in.

ua/index.php/journal/infor

mation 

Часопис 

Київського 

університету 

права 

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, 

http://kul.kiev.ua/gurnal-

chasopis-kup-/chasopis-

kijivskogo-universitetu-

prava.html 



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. 

Науковий 

вісник 

Дніпропетровс

ького 

державного 

університету 

внутрішніх 

справ 

Засновник та видавець – 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ 

Завдання та основні 

цілі видання – 

оприлюднення 

результатів наукових і 

дисертаційних 

досліджень з усіх 

галузей права та 

споріднених наук, 

популяризація та 

обмін досвідом у сфері 

юридичної науки і 

освіти та 

правоохоронної 

діяльності, 

обговорення 

законопроектів, 

поширення інформації 

про події наукового 

характеру (відгуки та 

рецензії, персоналії 

науковців, захист 

дисертацій, нові 

юридичні видання, 

наукові заходи – 

конференції, семінари, 

конкурси) 

https://visnik.dduvs.in.ua/?

page_id=43 

ПРАВО і 

суспільство 

Заснований 

всеукраїнським фондом 

юридичної науки 

академіка В.В. 

Сташиса, Дніпровським 

гуманітарним 

університетом 

видається 

всеукраїнський 

науковий журнал 

«Право і суспільство» 

(Категорія «Б»). 

У журналі 

публікуються статті 

провідних 

вітчизняних та 

іноземних вчених і 

здійснюється 

популяризація 

наукових досліджень з 

юридичних наук. 

http://pravoisuspilstvo.org.

ua/ 

 

 


