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Збірник затверджений ВАКом України як фаховий із спеціальностей:
-  соціологічні науки -  перелік № 3 Постанови Президії ВАК 

України від 10.11.1999 р. № 3-05/11;
-  історичні науки -  перелік № 3 Постанови Президії ВАК 

України від 10.11.1999 р. № 3-05/11;
-  економічні науки -  перелік № 4 Постанови Президії ВАК 

України від 9.02.2000 р. № 2-02/2;
-  юридичні науки -  з постанови Президії ВАК України від 

13.12.2000р. N9 2-01/10:
1.Зараховувати наукові статті, опубліковані у «Віснику 
Академії праці і соціальних відносин Федерації 
профспілок України», на підставі висновку експертної 
ради ВАК України з юридичних наук, окремо у кожному 
конкретному випадку за поданням спеціалізованої 
вченої ради як фахові у галузі юридичних наук.
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