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Журнал
«Науково-інформаційний
вісник»
Івано-Франківського
університету права імені Короля Данила Галицького є періодичним науковим
виданням із проблем правознавства й економіки. Заснований у 2007 році.
Планова періодичність виходу – 2 рази на рік.
Авторський колектив часопису – наукові, науково-педагогічні,
працівники, доктори, аспіранти, здобувачі наукових ступенів установ, вищих
навчальних закладів, а також практичні працівники судових, правоохоронних
органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.
НАШІ РУБРИКИ
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;
кримінальновиконавче право.
9. Кримінальний
процес
та
криміналістика;
судова
експертиза;
оперативнорозшукова діяльність.
10. Судоустрій;
прокуратура
та
адвокатура.
11. Міжнародне право.
12. Філософія права.

Рубрика економічного спрямування:
1. Економічна теорія та історія
економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні
економічні відносини.
3. Економіка
та
управління
національним господарством.
4. Економіка
та
управління
підприємствами.
5. Розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка.
6. Економіка природокористування та
охорони
навколишнього
середовища.
7. Демографія,
економіка
праці,
соціальна економіка і політика.
8. Гроші, фінанси і кредит.
9. Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит.
10. Статистика.
11. Математичні методи, моделі та
інформаційні
технології
в
економіці.

1.
2.
3.
4.

Загальні рубрики:
Наукове життя.
Персоналії.
Рецензії.
Нариси, огляди, коментарі.
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До відома авторів
Редакція запрошує до співпраці
Вимоги до рукописів
1. Загальні вимоги до структури тексту статті.
Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» наукові статті,
що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи (виділені як рубрики або
позначені словами в тексті статті світлим курсивом, напівжирним курсивом тощо):
· 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.
2. Технічні вимоги до оформлення матеріалів наукових досліджень.
Обсяг статті (разом з анотаціями, списком використаних джерел, таблицями,
схемами тощо) має бути в межах 0,5 авторського аркушу (від 12 000 до 20 000 знаків)).
Оптимальний обсяг статті – 10-12 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
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.
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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].
Стаття має бути набрана в форматі редактора Microsoft Word (версія 6 і вище) для
Windows.
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3. Основні структурні елементи статті розміщуються
в такій послідовності:
рядок 1 – шифр універсальної десяткової класифікації – УДК (шрифт напівжирний,
вирівнювання по лівому краю);
рядок 2 – фото автора (розмір 4,5х3, в форматі jpeg з роздільною здатністю не
менше ніж 300 dpi);
рядок 3 – інформація про автора (у називному відмінку виділити жирним прямим)
Прізвище, ім’я, по батькові;
рядок 4 – науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора статті (без
скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються аналогічно
окремими рядками (вирівнювання по правому краю);
рядок 5 – пустий;
рядок 6 – НАЗВА СТАТТІ (вирівнювання по центру, всі літери великі, шрифт
напівжирний)
рядок 7 – пустий;
рядок 8 – (з абзацу) анотація українською мовою (5-6 рядків) (шрифт Times New
Roman, курсив, 14 пт,);
рядок 9 (з абзацу) Ключові слова: (слова з тексту статті, які з точки зору
інформаційного пошуку несуть смислове навантаження. Ключові слова подаються
у називному відмінку, загальна їх кількість – не менше трьох і не більше десяти)
(шрифт курсив);
рядки 10 та 11 анотації російською та англійською мовами (із транскрипцією
прізвища та ініціалів автора, а також назви статті) у такому порядку й вигляді: з
абзацного відступу прізвище, ініціали автора і назва статті (виділити
напівжирним курсивом); текст анотації (з абзацу); ключові слова (з абзацу);
текст статті;
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підзаголовок «Список використаних джерел» (шрифт напівжирний,
вирівнювання по лівому краю);
список літератури (відсортований в алфавітному порядку і пронумерований);
нумерація сторінок робиться олівцем зверху з правого боку лише на
роздрукованому паперовому варіанті. Нумерація в електронному варіанті не
потрібна.
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»);.

4. Вимоги щодо подання:
4.1. Матерiали подаються в редакцiю журналу в друкованому виглядi
(роздрукований з електронного варіанта статті (файлу), підписаний автором на першій
сторінці біля прізвища, в 1 примірнику) й електронному варіанті. Файл статті повинен
мати таку назву (англ. мовою): Прізвище (автора статті англ. мовою) Stat. Наприклад:
Karpenko_Stat.
4.2. Завірені належним чином (з підписами та «мокрими» печатками) належні
документи:
- рекомендація до друку від кафедри (відділу) вищого навчального закладу (наукової
установи);
- рецензія доктора або кандидата наук з відповідної спеціальності (для аспірантів,
здобувачів бажаною є рецензія наукового керівника).
- заявка відповідного змісту (додається).
- копія квитанції про оплату за розміщення матеріалів у науковому часописі
«Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького». Вартість публікації становить 35 (тридцять) гривень за одну (повну
чи неповну) сторінку тексту, оформленого відповідно до зазначених правил. У разі
відсутності англомовного варіанту авторського реферату статті, вартість перекладу
складає 150 грн. Вартість додаткового авторського примірника видання – 75 грн.
Реквізити для оплати: Код 24684167; Р/р 26007000116665 в АТ «Укрексімбанк» філія в
м. Івано-Франківську; МФО 336688. Квитанція з поміткою «За розміщення статті у
«Науково-інформаційному віснику Івано-Франківського університету права імені Короля
Данила Галицького» (П.І.Б. автора)».
4.3. Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються та не
рецензуються.
4.4. 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 повернута на доопрацювання.
4.5. Автор, який подав матеріали до редакційної колегії вважається таким, що
погоджується на подальше безоплатне розміщення своїх матеріалів на сайті ІваноФранківського університету права імені Короля Данила Галицького з дотриманням при
цьому його прав авторства.
Журнал приймає замовлення на рекламу,
а також на підготовку спеціальних випусків
з матеріалами конференцій, симпозіумів, семінарів тощо.
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