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історія

http://onlinelibrary.wiley.com/jou
rnal/10.1111/%28ISSN%291468229X

2

3

Публікується з 1912 р. і є
лідером галузі. Друкує статті з
широким хронологічним і
географічним охопленням із
суспільної, політичної,
економічної і церковної історії,
історії культури
Historia - Zeitschrift fur Alte
Geschichte
http://www.jstor.org/action/show
Publication?journalCode=histzeit
alte
Міжнародний журнал, що
зосереджує увагу на грецькій та
римській античності
Klio
http://www.periodicals.com/html/
ihp_e.html?gk08326

4

Один з найстаріших журналів в
німецькомовних країнах, що
публікує статті з історії
Стародавньої Греції та Риму.
Представляє нові інтерпретації
традиційних джерел, що
стосуються проблем політичної
історії, а також усіх галузей
культури, економіки та
суспільства.
Comparative Studies in Society
and History
http://journals.cambridge.org/acti
on/displayJournal?jid=CSS
Міжнародний журнал, що
публікує міждисциплінарні
дослідження в усіх галузях
соціальних та гуманітарних
наук, зокрема культурології,

антропології, історії,
політології та соціології

5

Social Studies of Science

03063127,
14603659

Великобританія

41

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
історія
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США

24

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
суспільні
науки,
археологія,
історія,
музеєзнавство

12962074

Франція

26

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
суспільні
науки,
антропологія,
збереження
історичної
спадщини,
історія

14695103,
0018246X

Великобританія

12

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
історія

13633554,
14774569

США

13

Мистецтво і
гуманітарні

http://sss.sagepub.com/
Журнал публікує
міждисциплінарні дослідження
з таких галузей:
• політологія, соціологія,
економіка;
• історія, філософія, психологія;
• соціальна антропологія,
правові та освітні дисципліни.
6

American Historical Review
http://www.jstor.org/action/show
Publication?journalCode=amerhis
trevi

7

Офіційне видання
Американської історичної
асоціації, яке з 1895 року
висвітлює досягнення усіх
галузей історичної науки.
Journal of Cultural Heritage
http://www.journals.elsevier.com/
journal-of-cultural-heritage/

8

Журнал публікує дослідження,
присвячені охороні,
збереженню та експлуатації
об'єктів культурної спадщини;
аналізу і збереженню
біорізноманіття; застосуванню
соціологічного та економічного
аналізу, комп'ютерних наук у
цій сфері.
Historical Journal
http://journals.cambridge.org/acti
on/displayJournal?jid=HIS

9

Публікує статті з усіх аспектів
британської, європейської та
світової історії, починаючи з
XV століття.
History Workshop Journal

дисципліни,
історія, історія
і філософія
науки

http://hwj.oxfordjournals.org/

10

11

Починаючи з 1976 р., є одним з
провідних історичних журналів.
Есе, доповіді та огляди, які він
публікує, охоплюють різні
предметні галузі: від літератури
до економіки, від місцевої
історії до геополітичного
аналізу.
15375358,
Journal of Modern History
00222801
http://www.jstor.org/action/show
Publication?journalCode=jmoder
nhistory
Провідний американський
журнал з вивчення
європейської історії науки,
політики та культури.
Географічні і часові межі –
історія Європи з часів
Ренесансу.
Historical Research

09503471,
14682281

США

12

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
історія

Великобританія

7

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
суспільні
науки,
культурологіч
ні
дослідження,
історія

Великобританія

5

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
суспільні
науки, історія

http://onlinelibrary.wiley.com/jou
rnal/10.1111/%28ISSN%2914682281

12

З 1923 року є одним з
провідних британських
історичних журналів. Статті
охоплюють широкий
географічний і часовий
проміжок: від раннього
середньовіччя до ХХ століття.
Висвітлюють суспільну,
політичну історію, історію міст,
науки і культури.
09523367
International Journal of the
History of Sport
http://www.tandfonline.com/loi/fh
sp20#.UwSsqc7wkxE
Є провідним журналом з історії
спорту. Видає, крім загальних,
регіонально орієнтовані
випуски (Північна і Південна
Америка, Африка, Азія,
Австралія та Океанія, Європа, з
2012 року – Близький Схід), а
також тематичні за темами, що
мають міжнародне значення.

13

Law, Culture and the
Humanities

17438721

Великобританія

3

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
суспільні
науки,
культурологіч
ні
дослідження,
право

13573322

Великобританія

27

Медицина,
ортопедія і
спортивна
медицина

Великобританія

3

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
Health
Professions,
історія,
фізіотерапія,
реабілітація

15432947,
10871659

США

2

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни,
Health
Professions

14479508

США

1

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни

http://lch.sagepub.com/

14

Публікує широкий спектр
досліджень на перетині права,
культури і гуманітарних наук: з
історії та теорії права,
юриспруденції, права та
культурології, права і
літератури, юридичної
герменевтики.
Sport, Education and Society
http://www.tandfonline.com/toc/c
ses20/current#.UwXChM7wkxE

15

Міжнародний журнал, який
публікує дослідження
соціальних, культурних,
політичних та етичних
проблем, пов’язаних із
фізичною активністю, спортом і
здоров'ям людини.
17460263,
Sport in History
17460271
http://www.tandfonline.com/toc/r
sih20/current#.UwXHDs7wkxE
Міжнародний журнал, який
публікує оригінальні, архівні
дослідження з історії спорту і
дозвілля. Журнал заохочує до
вивчення спорту для
висвітлення історичних питань
і широкої дискусій.

16

Sport History Review
http://journals.humankinetics.com
/shr

17

Журнал присвячений вивченню
всіх аспектів історії спорту.
Особливу увагу приділяє
темам, що становлять
міжнародний інтерес, та
дослідженням молодих учених.
International Journal of the
Humanities
http://thehumanities.com/publicati

ons/journal

18

Забезпечує простір для діалогу,
роздумів та публікації нових
знань з гуманітарних наук, які
дозволять уникнути вузької
спеціалізації сучасних систем
знань.
Revue des Sciences Humaines

00352195

Франція

1

Мистецтво і
гуманітарні
дисципліни

США

9

Суспільні
науки,
політологія та
міжнародні
відносини

Великобританія

10

Суспільні
науки,
політологія та
міжнародні
відносини,
соціологія і
політологія

Великобританія

13

Суспільні
науки,
культурологія

http://www.septentrion.com/fr/rev
ues/revuedesscienceshumaines/

20

Дотримуючись критичних
підходів, журнал публікує
статті, що підтримують діалог
між літературою, філософією та
іншими гуманітарними
науками.
15540626,
Quarterly Journal of Political
15540634
Science
http://www.psqonline.org/

21

22

Журнал з політології, який
розглядає як внутрішні, так і
міжнародні питання; доступний
не тільки для науковців, а й для
звичайних читачів, які мають
серйозний інтерес до
державних і закордонних справ.
14789299,
Political Studies Review
14789302
http://onlinelibrary.wiley.com/jou
rnal/10.1111/%28ISSN%2914789302
Журнал публікує огляди нових
книг і літератури з політології
та міжнародних відносин; є
майданчиком для дискусій, що
стосуються теорії та методів у
вивченні політики.
Sport in Society
http://www.tandfonline.com/toc/f
css20/current#.UwXi7M7wkxE
Журнал є багатопрофільним
міждисциплінарним форумом
для вчених, на якому
обговорюють взаємозв'язок
спорту з такими важливими
галузями сучасного життя, як

14610981

23

бізнес, економіка, право,
менеджмент, політика, засоби
масової інформації, туризм.
International Journal of
Cultural Studies

13678779

Великобританія

11

Суспільні
науки,
культурологія

13675494

Великобританія

13

Суспільні
науки,
культурологія

http://ics.sagepub.com/

24

Міжнародний журнал сприяє
теоретичним, емпіричним та
історичним дослідженням,
висвітлюючи міжнародні
перспективи культурних та
інформаційних події у всьому
світі; досліджує глобалізацію
галузі та вплив глобалізаційних
процесів на місцеві культурні
традиції та інформаційний
простір.
European Journal of Cultural
Studies
http://ecs.sagepub.com/
Журнал публікує теоретично та
емпірично обгрунтовані
культурологічні дослідження з
різних дисциплін і різної
локалізації. Забезпечує
критичне обговорення питань,
що стосуються статевої,
класової, етнічної
приналежності, сексуальної
орієнтації та інших аспектів
суспільного життя.
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