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УДК…………
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У
“ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
(СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)
До друку приймаються наукові статті, де присутні такі необхідні елементи, передбачені п.3 Постанови президії
ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003)
x Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
x Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор;
x Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
x Формулювання цілей статті (постановка завдання);
x Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
x Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

1. МАКЕТ СТОРІНКИ
Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями:
Верхнє та нижнє поля – 2 см, ліве поле – 3 см, праве поле – 2 см, шрифт набору – “Times New Roman”,
14 кегль, міжрядковий інтервал – полуторний.

2. ТИПОГРАФСЬКІ ПОГОДЖЕННЯ ТА СТИЛІ
УДК набирається в першому рядкові сторінки і вирівнюється за лівим краєм. Заголовок статті набирається в
наступному за УДК рядкові і вирівнюється посередині. Потім указують: прізвища, ініціали авторів, їх посади, учені
ступені, звання, нижче – місце роботи (курсивом), адресу електронної пошти всіх або одного автора. Далі
розташовуються анотації українською (3-5 речень) та англійською (1,5 сторінки) і ключові слова (також двома
мовами). Анотації повинні також містити: прізвища, ініціали авторів, назву статті, місце їх роботи або навчання.
Усі таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту (по можливості угорі сторінки). Вони повинні бути
послідовно пронумеровані: Таблиця 1, Таблиця 2, … (слід використовувати арабську нумерацію). Надписи
розташовуються над таблицями.
Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно нумеруються (слід використовувати
арабську нумерацію) у порядку появи виноски в тексті статті [1, с. 1]. Перелік літературних джерел розташовується в
порядку їх нумерації, в останньому розділі статті з підзаголовком: ЛІТЕРАТУРА, який розташовується по центру
сторінки. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 “інформація та документація. Бібліографічні
посилання. Загальні положення та правила складання”. З наступного абзацу подається перелік літературних джерел
латиницею (транслітерація) з підзаголовком REFERENCES, який вирівнюється по центру.
Для опублікування необхідно направити на адресу редакції юридичного факультету:
1. Роздрукований текст статті з анотаціями та ключовими словами українською та англійською мовами;
2. Відомості про авторів;
3. Витяг із протоколу засідання вченої ради факультету та рецензію наукового керівника (для аспірантів та
здобувачів);
4. Диск, на якому повинно бути два файли: 1) із текстом статті та анотацій з ключовими словами; 2) із відомостями
про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; вчене звання; місце роботи або навчання; адреса
електронної пошти; дом. адреса; номери контактних телефонів).
Нагадуємо:
До публікації приймаються статті, що відзначаються високим науковим рівнем підготовки, містять глибокий
самостійний аналіз сучасних проблем розвитку науки та законодавства.
У статтях і повідомленнях висловлені погляди їхніх авторів, які не завжди збігаються з поглядами редакції.
Автор несе відповідальність за достовірність фактичних даних та інформації, що містяться в статтях, чіткість
викладу тексту, цитування, а також за мовностилістичний рівень написання матеріалів.
Адреса редакції: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66
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