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До авторів і читачів
Редакція науково-практичного фахового журналу «Юридичний вісник»
запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що
цікавляться проблематикою журналу.
Матеріали для опублікування подаються українською, російською або англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих
праць і вимогам до наукових статей.
Наукова стаття має містити вступну частину з розкриттям актуальності
проблеми дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням здобутих наукових результатів, розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших наукових пошуків у цьому напрямі.
Обсяг статей, як правило, від 12 аркушів (кегль – 14, через 1,5 інтервали,
усі поля по 2 см.), інші матеріали – до 6 аркушів. Посилання по тексту оформлюються у квадратних дужках. Наприкінці тексту перед літературою вказуються ключові слова (до 5) мовою статті, резюме українською та англійською
мовами (мінімум 1800 знаків). Перелік джерел (література) подається мовою
оригіналу, розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел.
Для публікації на адресу yv@yurvisnyk.in.ua надсилаються:
1. СТАТТЯ У ФОРМАТІ MS WORD
2. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Прізвище, ім’я, по батькові автора
Науковий ступінь, звання, почесне звання
Місце роботи і посада
Контактний телефон
Адреса електронної пошти
Поштова адреса для відправки друкованого примірника
Резюме не подається за матеріалами для рубрик: «Проблемна ситуація»,
«Публіцистика», «Наукове життя», «Критика і бібліографія», «Ювілеї»,
«Персоналії».
Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, без зазначених додатків, повертаються авторові на доопрацювання. Редакція проводить рецензування матеріалів, їх перевірку на плагіат. Редакція зберігає право на коректування матеріалів й уточнення найменування.
Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися
з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор або особа, що надала матеріал.
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