Вимоги до публікації
«Правничий часопис Донецького університету» — науковий журнал, який виходить двічі на
рік. Редакційна колегія журналу запрошує до співробітництва наукових і практичних
працівників, аспірантів, студентів. До друку приймаються статті, що мають наукововиробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в
один номер, яка раніше не публікувалася.
Тематична спрямованість статей — широкий спектр теоретичних і прикладних проблем,
оглядових і дискусійних статей. Кількість авторів статті не повинна перевищувати трьох
осіб. Статті аспірантів і здобувачів повинні мати рекомендацію (рецензію) наукового
керівника. Статті повинні відповідати вимогам пункту 3 Постанови Президії ВАК України
від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків
ВАК України».
До друку подаються роздруковані на папері (1 примірник), збережені на електронному носії
та надіслані на електронну адресу матеріали у форматі MS Word 2003-2007. Cтатті
друкуються мовою оригіналу (українською або російською). Обсяг статей — 10, інших
матеріалів — до 6 сторінок, надрукованих через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman
(розмір 14, поля 20 мм).
Структура статті: рядок 1 — прізвище та ініціали автора статті (вирівнювання по правому
краю, напівжирний курсив); рядок 2 — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний
шрифт, великі літери); рядок 3 — ключові слова (мовою тексту статті, курсив, 5–7 слів);
рядок 4 — текст статті із зазначенням необхідних елементів (вимоги Постанови Президії
ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України»).
Літуратура має бути оформлена відповідно до вимог наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. ;
посилання на літературу в тексті слід подавати у квадратних дужках (наприклад, [1]).
Тексти анотацій подаються після тексту статті російською, українською та англійською
мовами за формою: прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), назва статті, текст (об’єм —
3–4 речення). Статті приймаються електронною поштою (на адреси: koval_if@mail.ru або
elf_donnu@rambler.ru).
Відомості про автора (авторів) подаються наприкінці статті зі вказівкою прізвища, імені, побатькові (повністю), наукового ступеня, звання, почесного звання, місця роботи, посади,
поштової адреси, телефону для зв’язку.
Редакційна колегія залишає за собою право на редагування, скорочення, уточнення назви,
відхилення рукописів. Ненадруковані матеріали авторам не повертаються. Редакція не несе
відповідальності за викладену в статті інформацію. Автори особисто відповідають за
точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо, а також за те, що в
матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритому оприлюдненню. Скорочення слів
і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається. Статті та інші опубліковані
матеріали відображають позицію автора, з якою може не погоджуватися редколегія.
У разі передруку матеріалів посилання на «Правничий часопис Донецького університету» зі
вказівкою вихідних даних є обов’язковим.
Автору (або авторам) статті надсилається один авторський примірник.
УВАГА! Розміщення статті у журналі є безкоштовним. Авторський гонорар не виплачується.

Приложение.
Президія Вищої атестаційної комісії України
Постанова 15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань
України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999
р. N 1-02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук та їх апробацію». Однак окремі установи-засновники таких видань не
дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організовують належним
чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до
бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 р. №
1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із
результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії
України постановляє:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань
у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових
видань України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник
фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до
друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у
подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
-постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
-аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і
на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;
-формулювання цілей статті (постановка завдання);
-виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
-висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання
вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого
засобу у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення
України.

6. Зобов’язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати
до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня
публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення
відповідних змін до переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар ВАК України Л.М. Артюшин

