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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ. ЧАСОПИС ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА 

ГАЛИЦЬКОГО № 10 

 

Оголошується набір наукових статей до № 10 фахового наукового журналу 

«Університетські наукові записки Івано-Франківського університету права імені 

Короля Данила Галицького». 
 

Набір триває включно до 1 грудня 2014 р.  
 

Журнал «Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету 

права імені Короля Данила Галицького» включений до переліку наукових видань України, в яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора й 

кандидата юридичних та економічних наук (постанова президії ВАК України від 26.01.2011 р. 

№ 1-05/1). 

Мови видання: українська, російська, англійська, польська. 

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика правового  

спрямування: 

 

1. Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і 

правових учень. 

 

2. Конституційне право та процес; 

муніципальне право. 

 

3. Цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

4. Господарське право, 

господарсько-процесуальне право. 

 

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 та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. 

 

9. Кримінальний процес та 

криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. 

 

10. Судоустрій; прокуратура та 

адвокатура. 

 

11. Міжнародне право. 

 

12. Філософія права. 

 

 

Загальні рубрики: 

1. Наукове життя. 

2. Персоналії. 

3. Рецензії. 

4. Нариси, огляди, коментарі. 
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ: 

 При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для 

друкованих праць і вимог МОН України.  

 Статті студентів редакція приймає, якщо вони написані у співавторстві з 

науковим керівником. 

 

 

СТАТТЯ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННА МІСТИТИ НАСТУПНІ 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 

 анотацію українською, англійською та російською мовами, обсягом не менше 

700 знаків з пробілами, та ключові слова (не менше шести); 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

 · аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної 

проблеми на які спирається автор; 

 · виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячена стаття; 

 · формулювання цілей статті (постановка завдання); 

 · виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 · висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному 

напрямку. 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Обсяг статті (разом з анотаціями, списком використаних джерел, таблицями, 

схемами тощо) має бути в межах 0,3-0,5 авторського аркушу (від 12 000 до 20 000 

знаків)). Оптимальний обсяг статті – 7-12 сторінок. 

Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. 

(28-30 рядків, 60-64 друковані знаки).  

Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці 

– по центру (шрифт напівжирний). 

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, 

gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). 

Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки 

підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту – 

шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Іtalic). Всі об’єкти в простих рисунках, які 

зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані.  

Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, 

розташованих поверх/за текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким 

чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті».  

Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою 

графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.). 

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з розмірами, приведеними 

до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. Заголовки таблиць 
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розміщують по центру сторінки, накреслення пряме, а нумерація таблиць (якщо їх 

більше ніж одна) – по правому краю сторінки. 

Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по 

центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за 

визначенням Word: звичайний – 14 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 6 

пт, великий символ – 14 пт, маленький символ – 10 пт. 

Виклад матеріалу повинен бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими 

формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння 

інформації, мова тексту – виразною, лаконічною й відповідати літературним 

нормам. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не 

допускається. 

Автор зобов’язаний забезпечити наукову цінність матеріалу, повноту 

висвітлення питання, системність викладу, вірогідність результатів, даних, що 

наводяться, і їхню достовірність, правильність цитування посилань на літературні 

джерела. 

Список використаної літератури починається заголовком «Список 

використаних джерел», набираним шрифтом Times New Roman розміром 14 пт (по 

лівому краю виділити жирним) з абзацного відступу через рядок після тексту статті. 

Нижче шрифтом Times New Roman розміром, 14 кеглем через 1,5 інтервали кожне 

найменування з нового рядка з вирівнюванням по ширині набирається нумерований 

список літератури. Список нумерується в алфавітному порядку (спочатку подаються 

автори на кирилиці, потім на іноземній мові (на мові оригіналу)). Бібліографічний 

опис літературних джерел здійснюється відповідно до стандартів, ДСТУ 3008–

95,ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 6095:2009, ДСТУ 

7093:2009 (див. «Бюлетень ВАК України». – 2011. – № 9-10). 

Посилання на використану літературу та джерела у тексті зазначаються в 

кінці речення у квадратних дужках, наприклад [1, с. 33]. 

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ: 

Для опублікування статті у № 10 до 17 жовтня 2014 року (включно) 

до редакції електронною поштою 

redakcijaifup@gmail.com необхідно надіслати: 
 

 наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;  

 інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по 

батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і 

посаду, поштову адресу для направлення авторського примірника журналу, 

контактний телефон, адресу електронної пошти); 

 якісну фотографію автора, розміром 3,5 на 4,5 см. 

 відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із 

відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню); 

 авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті 

видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, 

назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 2500 знаків з пробілами) 

(відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження 

Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»); 

mailto:redakcijaifup@gmail.com
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 відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з  публікації 

статті. 
 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Karpenko_Stat, 

Karpenko_Informdovidka, Karpenko_Avtorreferat, Karpenko_Recenzia, 

Karpenko_Oplata 
Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються та 

не рецензуються. 

Редакція залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування, 

скорочення і відхилення статей. Негативне рішення щодо публікації статті 

повідомляється автору, рукописи не повертаються. Стаття може бути повернена на 

доопрацювання. 

Автор, який подав матеріали до редакційної колегії, вважається таким, що 

погоджується на подальше безоплатне розміщення своїх матеріалів на сайті Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького з дотриманням 

при цьому його прав авторства.  
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ: 

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей в «Універстетських 

наукових записках. Часописі Івано-Франківського університету права імені 

Короля Данила Галицького» № 10 складає 30 грн. за одну сторінку. У разі 

відсутності англомовного варіанту авторського реферату статті, вартість перекладу 

складає 150 грн. Вартість додаткового авторського примірника видання – 50 грн. 

Реквізити для оплати: р/р 26005100632003 в АТ «Імексбанк» м.Одеса, МФО 

328384, ЗКПО 24684167 Інд. под. № 246841609156, св. 100058907, з поміткою «За 

розміщення статті в «Університетських наукови записках Івано-Франківського 

університету права імені Короля Данила Галицького» (П.І.Б. автора)», або 

безпосередньо внесена до каси Університету. 

 

Електронні версії «Університеські наукові записки. Часопис Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» № 10 

будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, до 1 

грудня, а друковані примірники – рекомендованим листом до 26 грудня 2014 року. 

Додаткову інформацію щодо опублікування статей можна отримати за 

телефоном: +38 050500140005; +380680591193; +380501083525. 

 

Контакти: 

Університетські наукові записки. 

Часопис. Івано-Франківського університету права  

імені Короля Данила Галицького 
 

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 

м.Івано-Франківськ, 

вул. Є.Коновальця, 35. 

+38 0500140005 

redakcijaifup@gmail.com 

lm.ilyn@gmail.com  
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