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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ В ЧАСОПИСУ 

«ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» 
 

1. Рукописи приймаються електронною поштою або в надрукованому вигляді (2 екз.) та 
на магнітному носії в ред. Word 6 (Wind 95, Wind 98, Word 7 – Word 97) однією з шести мов 
– українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською. 

2. При електронному наборі та роздруковуванні тексту використовується 1,5 інтервал та 
розмір шрифту № 14. 

3. Обсяг статті не повинен перевищувати 1др. арк. (40 тис. знаків = 24 стор.), наукового 
повідомлення – до 0,5 арк. (до 12 стор.), рецензії – до 0,3 арк. (до  8 стор.).  

4. Перелік використаної літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку 
згідно з бібліографічним Держстандартом та нумерується. 

5. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції джерела у алфаві-
тному списку літератури і сторінку, наприклад, [3, с. 234]. Якщо у одному посиланні є вказі-
вка на праці декількох авторів, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою, на-
приклад, [2, с. 35; 4; 8, с. 210]. 

6. В кінці тексту російською та англійською мовами вказується прізвище та ініціали ав-
тора, назва статті та коротке резюме, в якому чітко формулюється основний науковий ре-
зультат, що є новим та обґрунтовується в статті.  

7. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 
8. Довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; 

науковий ступінь; учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий теле-
фони і поштові адреси, е-mail (для зв'язку з редколегією). 

9. Якщо стаття водночас була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась 
раніше, автор зобов'язаний заздалегідь попередити про це редакцію. 

10. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи, а також після 
публікації статті розташовувати її текст на веб-сторінці часопису. 

11. Нагадуємо шановним аспірантам і докторантам, що у відповідності до постанови ВАК 
України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 зміст наукових статтей, як мінімум, передбачає:  

1)  постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями; 

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми, котрим присвячується  означена стаття; 

3) формулювання цілей статті (постановка завдання); 
4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих нау-

кових результатів; 
5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

 
При недотриманні даних вимог до публікацій редакція звертатиметься до авторів із 

проханням доопрацювання статей або відмовлятиме у їх прийнятті до друку. 



  

282                                                                                              Проблеми філософії права. – 2008-2009. – Том VІ-VІІ. 

REQUIREMENTS FOR PUBLICATION  
IN «PHILOSOPHY OF LAW ISSUES»   

 
1. Manuscripts for publication in the Journal should be submitted in a printed form (in 2 copies), and on a magnetic 3.5 inches floppy disc, 

saved using a computer program of Word 6 (Windows 95, Windows 98, Word 7 – Word 97). The text of the manuscript may be written in one of the 
following six languages: Ukrainian, Russian, English, German, French, or Spanish. 

2. The size of a submitted article should not exceed one quire (40.000 sings, i. e. 24 pages). A scientific report and a book review should not ex-
ceed 0,5 quire (up to 12 pages) and 0,3 quire (up to 8 pages) respectively. 

3. The text should be typed using the 14th size of a font in 1,5 line-interval. 
4. A list of references should be provided in the end of the article, organized in the alphabetical order in accordance with the State Bibliographi-

cal Standard. 
5. References should be made by indicating a number of the requisite position in the alphabetical list of references, and a page number in the 

requisite reference, both in brackets, e. g. [3, p. 234]. If a reference contains works of several authors, a number of the requisite positions should be 
separated by semi-colon, e. g. [2, p. 35; 4; 8, p. 120]. 

6. An author’s last name and initials in Russian and English, as well as the title of the article and a short summary formulating main scientific 
result, that is new and as substantiated in the article – these all should be provided in the end of the text of the article. 

7. Translated foreign authors’ articles should be accompanied by a copy in the original language. 
8. A note, providing information about submitting authors, should contain the following items: last name, first name and patronymic, scientific 

degree and scientific rank, place of work, position, home and office telephone numbers, regular mail and e-mail addresses. 
9. Authors are expected to notify the editors in case a submitted article has been or will be sent for publication to another journal, or had been 

already published. 
10. The Editorial Board reserves its right to shorten and edit the text of manuscripts and put them on the Internet page of the Journal after publi-

cation. 
11. Ukrainian post-graduate students are advised of the following requirements to elements of scientific articles, ensuing from  the Decree of the 

Higher Attestation Commission (VAK) of Ukraine of January 15, 2003, No. 7-05/1: 
1) setting an issue (problem) in general terms, and its connection with important scientific and practical tasks; 
2) an analysis of recent studies and publications initiating solution to the given issue or problem, and those that the author relies on, singling out 

yet unsolved parts of the general issue  or problem that re treated in the article; 
3) formulation of purposes of the article (setting a task); 
4) presentation of the main bulk of research material with the substantiation of scientific results obtained; 
5) conclusions of the presented research and prospects of further research in the given direction. 

 
If these requirements are not met, the Editorial Board will be forced to ask authors in question to bring their submissions in compliance, and 

refuse to publish them in the Journal. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ  
«ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА» 

 
1.  Рукописи принимаются электронной почтой, или в напечатанном виде (2 экз.) и на магнитном носителе в ред. Word 6 (Wind 95, 

Wind 98, Word 7 – Word 97) на одном из шести языков: украинском, русском, английском, немецком, французском, испанском. 
2.  При электронном наборе и распечатке текста использовать 1,5 интервал и размер шрифта № 14. 
3. Объем статьи не должен превышать 1 п.л. (40 тыс. знаков = 24 стр.), научного сообщения − до 0,5 п.л. (до 12 стр.), рецензии − до 

0,3 п.л. (до 8 стр.). 
4. Список использованной  литературы дается в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с библиографическим Госстан-

дартом и нумеруется. 
5.  При ссылках в тексте в квадратных скобках указывать номер позиции источника в алфавитном списке и страницу, например, [3, с. 

234]. Если в одной ссылке есть указание на работы нескольких авторов, то номера позиций следует разделять точкой с запятой, например 
[2, с. 35; 4; 8, с. 210].   

6.  В конце текста на русском и английском языках указываются инициалы и фамилия автора, название статьи и короткое резюме с 
указанием четкой формулировки основного научного результата, новизна которого обосновывается в статье.    

7.  К переводам статей зарубежных авторов следует предоставлять редакции копии их текстов на языке оригиналов.   
8.  Информация о каждом из авторов статьи, где указываются фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание, основное ме-

сто работы, должность, служебный и домашний телефоны, электронный и почтовый адреса для связи с редакцией.    
9.  Если статья направлена одновременно в другие издания или была уже опубликована ранее, автору следует заранее предупредить 

об этом редакцию.   
10. Редколлегия сохраняет за собой право сокращать и редактировать рукописи, а также после публикации размещать их на веб-

странице журнала. 
11. Напоминаем авторам, что в соответствии с постановлением ВАК Украины от 15.01.2003 г. № 7-05/1 содержание научных статей 

как минимум предполагает:  
1) постановку проблемы в общем виде и её связь с важнейшими научными или практическими задачами; 
2) анализ последних исследований  и публикаций, рассматривающих возможное решение данной проблемы, на которые опира-

ется автор, выделение нерешенных ранее аспектов общей проблемы, которым посвящена данная статья; 
3) формулировку целей статьи (постановка задачи); 
4) изложение основного материала исследования с полным обоснованием  полученных научных результатов;  
5) выводы данного исследования и перспективы дальнейших научных поисков в данном направлении. 

 

При несоответствии данных требований к публикациям редакция будет обращаться к авторам с предложениями доработать ста-
тьи или отказывать в их принятии к печати 


