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України від 9.02.2000 р. №2-02/2;
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13.12.2000р. № 2-01/10:
1.Зараховувати наукові статті, опубліковані у «Віснику 
Академії праці і соціальних відносин Федерації 
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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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