
 

 

Шановні колеги-науковці!  

Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі 
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Фахова реєстрація: внесено до категорії 
"Б" (спеціальність 081 – Право) переліку 
наукових фахових видань, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних 
робіт на здобуття наукових ступенів доктора 
і кандидата наук відповідно до Наказу МОН 
України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ 

Для опублікування статті у Випуску № 20, 2023 науково-
юридичного журналу необхідно заповнити відомості про автора  
за посиланням або QR Code та надіслати не пізніше 26 травня 
2023 року (включно) на електронну пошту editor@legalnovels.in.ua 
такі матеріали: 
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- статтю, оформлену згідно вказаних вимог; 
- квитанцію про сплату публікаційного внеску (після отримання позитивного 
підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації). 

 
 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять 
рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 4-5 робочих 
днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне 
рішення щодо прийняття статті для публікації у збірнику. Статті у виданні 
перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення 
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. Після отримання позитивного 
підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються 
реквізити для сплати публікаційного внеску. 

 
 

СТРУКТУРА СТАТТІ 

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі елементи: 
1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) у верхньому лівому кутку 

сторінки. 
2. Рубрика журналу. 
3. Прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, 

назва навчального закладу чи наукової установи, де виконувалося дослідження. 
Кількість співавторів не повинна перевищувати 3-х осіб. 

4. Назва статті. 
5. Текст статті, що містить обґрунтування здобутих наукових результатів  

та висновки з проведеного дослідження. 
6. Анотації українською та англійською мовами (1800 знаків). До анотації 

англійською мовою обов’язково зазначається назва статті, ініціали, прізвище 
автора(-ів) Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). 

7. Ключові слова українською та англійськими мовами (6-10 слів). 
8. Список використаних джерел наводиться мовою оригіналу у послідовності 

посилання на відповідні джерела або за абеткою. На всі наведені у списку джерела 
повинні бути зроблені посилання у тексті. Посилання в тексті подаються тільки  
у квадратних дужках, наприклад [1; 6], [1, с. 5], [4, с. 5; 8, с. 10–11]. 

 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

Обсяг наукової статті – від 12 до 16 сторінок (включно з анотаціями, 
таблицями, графіками та списком використаних джерел). Більші за обсягом статті 
можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії. 

Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова, поля: ліворуч – 
25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. 

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом 
Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний. 

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути 
компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір 
таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.  



РУБРИКИ ЖУРНАЛУ 

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 
2. Конституційне право; муніципальне право 
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 
4. Господарське право і 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 та кримінологія; кримінально-виконавче право 
9. Кримінальний процес 
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура 
11. Міжнародне право 

 
 

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ ВИПУСКУ № 20 

Прийом наукових статей до журналу до 26 травня 2023 р. 
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 липня 2023 р. 
Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його 

замовлять, до 30 серпня 2023 р. 
 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 

УДК 349.6 
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 
  

Камінська О.Ю. 
к.і.н., доцент, 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, 
ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» 

 
ТВАРИННИЙ СВІТ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 
Значення тваринного світу для будь-якої сучасної держави … 
Питанням визначення тваринного світу ... 
Виходячи з положень Закону України «Про тваринний світ»... 
Чинне фауністичне законодавство поділяє правові відносини ... 
Висновки. Отже, розглянувши ... 
  
Анотація 
1800 знаків. 
Ключові слова: 6-10 слів. 
  
Kaminska O.Yu. The animal world as the object of legal protection 
Summary 
1800 знаків. 
Key words: 6-10 слів. 
  

  



Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про тваринний свiт»: станом на 18.12.2017 р. / 

Верховна Рада України від 13.12.2001 р. № 2894-III. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2894-14 (дата звернення 15.02.2018) 

2. … 
 
ВАЖЛИВО! Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється 

з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання» 

 
 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА 

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих 
джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел 
іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. 

 
 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Вартість публікації становить 1000 гривень (за 12 сторінок). Якщо стаття 
перевищує зазначений обсяг, то додатково необхідно сплачувати 40 гривень  
за кожну сторінку. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням 
статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії. 

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. 
Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково 
до публікаційного внеску. 

Реквізити для сплати публікаційного внеску надсилаються авторам після 
підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації. 
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