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УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Порядок подання матеріалів, вартість публікації та терміни виходу

Для публікації наукових здобутків
запрошуються наукові працівники, науково-
педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти,
докторанти, інші вчені, слухачі, практичні
працівники, студенти та ін., які мають
наукові та професійні інтереси у галузі
юридичних наук.
Для опублікування статті у «Київському
юридичному журналі» № 3, 2023
необхідно не пізніше 28 квітня 2023 року:
- Заповнити довідку про автора
(посилання); 
- Надіслати статтю, оформлену згідно з
вказаними вимогами, та копію квитанції про
сплату публікаційного внеску електронною
поштою kyivlawjournal@fpk.kyiv.ua. 
Зразок оформлення назви електронних файлів:
Шевчук_І.І._стаття, Шевчук_І.І._квитанція.
Редакція збірника здійснює внутрішнє
анонімне рецензування статей та перевірку
на наявність плагіату. Статті у виданні
перевіряються на наявність плагіату за
допомогою програмного забезпечення
StrikePlagiarism.com від польської компанії
Plagiat.pl.
Після отримання підтвердження від
редколегії про прийняття статті до
публікації надаються реквізити для сплати
публікаційного внеску. 
Вартість публікації становить 1000 гривень
(за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка
сплачується окремо у розмірі 40 гривень. 

Публікаційний внесок покриває витрати,
пов’язані з рецензуванням, коректурою і
редагуванням статей, макетуванням
журналу та розміщенням його електронної
версії. Електронна версія журналу
своєчасно розміщується у відкритому
доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити
собі друкований примірник журналу. 
Вартість друкованого примірника
становить 800 гривень, які необхідно
сплатити додатково до публікаційного
внеску. 
Підтвердження проведеної оплати
(відскановану квитанцію або її фотографію)
автор надсилає в електронному вигляді на
e-mail kyivlawjournal@fpk.kyiv.ua.
Кожному опублікованому матеріалу в
«Київському юридичному журналі» буде
присвоєно міжнародний цифровий
ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).
Електронна версія буде розміщена у
відкритому доступі на сайті видання після
30 червня 2023 року. 
Друкована версія буде відправлена авторам
статей, які замовлять друкований
примірник, після 31 липня 2023 року. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAV6MheXy4nj4yv0KR8LcDNk3bdKFstAoytyGhVzWyTTHFeQ/viewform
mailto:kyivlawjournal@fpk.kyiv.ua
http://journals.fpk.kyiv.ua/index.php/kyivlawjournal
mailto:kyivlawjournal@fpk.kyiv.ua


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Вимоги до змісту та технічного оформлення статті

Стаття повинна бути написана на актуальну 

тему, містити обґрунтування мети і 
результати власних наукових досліджень 

автора (авторів), що раніше не 

публікувалися в інших виданнях і не 

розглядалися редакційними колегіями 

інших видань.
Статті повинні строго відповідати науковим 

та технічним вимогам журналу. За 

необхідності стаття може бути повернута 

авторам для доопрацювання та відповідей 

на запитання.

Статті подаються українською або 

англійською мовами. 
Порядок оформлення елементів статті:

1) в лівому верхньому кутку зазначається
шифр УДК;
2) нижче по центру наводиться назва статті
(напівжирним шрифтом);
3) прізвище, ім’я, по батькові автора(ів),
науковий ступінь, вчене звання, повна назва
посади та установи, де працює або
навчається автор(и), індекс ORCID;  
4) анотація мовою статті статті подається
розміром не менше 1800 знаків та має
включати всі обов’язкові структурні
елементи поданої статті;
5) прізвище, ім’я автора(ів), назва статті,
структурована анотація (не менше 1800
знаків) та ключові слова англійською мовою;
6) текст статті повинен бути структурований
та мати такі обов’язкові елементи
(виділяються в тексті напівжирним):

- постановка проблеми;
- аналіз останніх досліджень і публікацій;
- формулювання мети статті;
- виклад основного матеріалу дослідження;
- висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному
напрямку;
5) список використаних джерел мовою
оригіналу (посилання на літературні
джерела подаються в алфавітному порядку,
в бібліографічному покажчику вказується
лише та література, на яку є посилання в
статті і оформляється з урахуванням
розробленого в 2015 році Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015);
6) References (оформлюється відповідно до
стилю American Psychological Association). 

Технічні вимоги:
Текст статті повинен бути набраний на
комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS),
формат А4, гарнітура «Times New Roman»,
кегель №  14, міжрядковий інтервал 1,5;
параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх
боків; абзацний відступ – 1,25. 
Рекомендований обсяг – 10–20 сторінок.
Всі таблиці, графіки та малюнки мають бути
пронумеровані та мати назву.
При побудові графіків майте на увазі, що
журнал є чорно-білим.

З прикладом оформлення статті можна
ознайомитися на сайті за посиланням.
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