ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.
Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія передбачає
публікацію робіт із відповідної тематики, у тому числі матеріалів
кандидатських і докторських дисертацій.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Мова статті – українська: обсяг – 7 – 14 аркушів включаючи рисунки,
таблиці, графіки та бібліографію.
Для публікації статті необхідно подати до редакції:









рукопис статті роздрукований на принтері, вичитаний і підписаний
усіма авторами (2 примірники у
форматі А4);
електронний варіант статтіна магнітному носієві (дискета, CD);
анотацію(до – 10 рядків) українською, російською та англійською
мовами з ключовими словами. Анотація повинна містити конкретну
інформацію про отримані результати і подаватися окремим файлом та
роздрукованою на окремому аркуші;
рецензіюдоктора наук та витяг з протоколу засідання кафедри
(відділу) про рекомендацію статті до друку (для авторів поза НЮАУ
імені Ярослава Мудрого);
'
відомості про авторів, роздруковані та в електронному варіанті
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи, посада, домашня адреса, контактні телефони, е-mail).

Параметри сторінки:
розмір паперу – нижковий;
 поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 2,5 см.
Файли поданих матеріалів повинні бути підготовлені в MS WORD
7.0/97/2003. Для набору тексту використовується шрифт Time New Roman
(кегль - 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см)
На початку статті (до назви) ліворуч без абзацного відступу ставиться індекс
УДК.
На наступному рядку по центру курсивом, напівжирним шрифтом вказується
прізвище та ініціали автора(-ів), курсивом – науковий ступінь, вчене звання
(наприклад: Іванов 1.1., канд. філос. н., доц.).
Нижче по центру великими літерами (напівжирним шрифтом) набирається
назва статті.
Далі перед текстом подається анотація до статті українською мовою з
ключовими словами (12 кегль, вирівнювання по ширині) обсягом 5 – 10
рядків.


Нижче друкується текст статті.
Структура наукової статті
Згідно з Постановою ВАК України від 15 січня 2003 року № 7-05/1 текст
статті повинен мати такі основні елементи:
актуальність проблемиу загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх джерел і публікацій, в яких започатковано
розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор статті, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена
стаття;

формулювання цілейстатті (постановка завдання)

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;

висновкиз даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в
даному напрямку.
Список літературидрукується згідно з вимогами ВАК України (бюлетень №
3, 2008 р.). Список наводиться в кінці статті (шрифт Time New Roman, кегль
12, вирівнювання по ширині). Заголовок "ЛІТЕРАТУРА" (шрифт Time New
Roman, кегль 12, розріджений на 2 пункти, вирівнювання по центру).
Використана література подасться мовою оригіналу загальним списком за
порядком її згадування у тексті у квадратних дужках (наприклад, [1, с. 22],
або [1], або [1;5]).
При підготовці рукопису не слід користуватися для форматування тексту
пробілами, табуляцією тощо; не слід використовувати у тексті колонтитули,
ставити переноси вручну, не користуватися автоматичним переносом.
Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою
майстра таблиць редактора Word, формули необхідно готувати в редакторі
формул Microsoft Equation Editor 2.0.
Робота редакції з авторами
1. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди з
автором (авторами).
2. Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна
колегія.
'
3. Точка зору редакційної колегії може не співпадати з точкою зору авторів
статей. За зміст і достовірність наведеної в статтях інформації
відповідальність несуть автори статей.
4.Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вимог, не
реєструються й не розглядаються, а повертаються авторам для
доопрацювання.


Усі анотації до статті (українською, російською та англійською мовами)

в електронному вигляді будуть розміщені в українському
реферативному журналі "Джерело".

