УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОМУ
ЩОКВАРТАЛЬНИКУ «ЧАСОПИС КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА»
"Часопис Київського університету права" - юридичний науково-теоретичний
щоквартальник, заснований у 2001 р. Київським університетом права НАН України та
Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права,
державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного
і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і
кримінально-процесуального права. Часопис інформує також про події наукового життя
та досвід юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з
юридичної тематики.
Обсяг часопису - 400-440 сторінок.
«Часопис Київського університету права» внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю «Юридичні науки» (постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від
12.06.2002 р.; постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.2010 р., наказ
Міністерства освіти і науки України №528 від 12.05.2015 р.).

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
Журнал розповсюджується в системі органів державної влади та управління,
системі вищої освіти України, юридичних навчальних закладах, правничих фірмах тощо.
Умови передплати розміщені в Каталозі видань України (передплатний індекс:
23994).
Вимоги до оформлення статей
Просимо вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення
рукописів для «Часопису Київського університету права». Авторські рукописи мають
бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам
Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «...приймати до друку. лише наукові
статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які
спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямі» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).
1. Редакція приймає до друку статті українською або російською, або англійською
мовами.
Файл з текстом наукової статті має містити:
- відомості про автора (ім'я, по батькові повністю, прізвище, вчений ступінь, вчене
звання, посада, місце роботи, службовий і мобільний телефони, Email);
- розширене УДК статті;

- назва статті, резюме (800-900 знаків і ключові слова (5-7 слів або
словосполучень) українською, російською та англійською мовами. Резюме та
ключові слова розміщуються в кінці статті.
- окремим файлом надається розширена (1,5-2 сторінки: шрифт - 14 pt.; інтервал
між рядками - 1,5) анотація англійською мовою.
До тексту додаються: (Microsoft Word), рецензія- рекомендація.
2. Вимоги до оформлення тексту рукопису.
2.1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий
- 30 мм, правий - 15 мм; шрифт - 14 pt.; інтервал між рядками - 1,5.
2.2. Посилання на джерела оформлюються як кінцеві виноски - індексом
(арабськими цифрами).
2.3 Бібліографічні описи джерел мають обов'язково містити прізвище та ініціали
авторів, повні назви праць, місто та рік видання, видавництво, загальну кількість
сторінок видання, номер цитованої сторінки тощо.
- Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням
символу * як знаку виноски.
3. Обсяг авторських рукописів. Стандартний обсяг статті - 0,5 обл. вид. арк. (20 тис.
знаків з пробілами); наукових повідомлень, рецензій тощо - до 0,25 обл. - вид. арк.
Рукописи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п. 1-3, редакція не реєструє й
не розглядає з метою публікації.
Автори частково оплачують публікацію.
Довідки за тел.: 235-63-24
E-mail: chasprava@ukr.net

