
ШАНОВНІ АВТОРИ! 
 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ має нагоду 
повідомити Вам про заснування періодичного друкованого видання – наукового 
журналу «Придніпровський правничий часопис». Запрошуємо науковців, 
здобувачів, викладачів та фахівців-юристів з публікаціями (наукові статті, рецензії 
на видання, законопроекти та коментарі до законодавства і т. ін.)  на актуальні 
проблеми держави і права, правоохоронної діяльності та юридичної освіти. 

Вимоги до рукописів наукових статей: 
- електронна версія в MicrosoftWord, поля – 2 см, шрифт – TimesNewRoman, 

розмір (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки не нумеруються; перед 
назвою статті – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та вчене звання (за їх 
відсутності зазначається посада, напр., «викладач», «здобувач», «аспірант» та ін.), 
місце роботи; далі посередині – назва статті великими літерами, після назви – номер 
УДК, далі – анотація українською мовою (2-3 речення та 4-5 ключових слів), текст 
публікації, після тексту – перелік використаних джерел (в алфавітному порядку або в 
порядку використання) без повторів з дотриманням чинних вимог щодо 
бібліографічного оформлення (форма 23, затв. наказом ВАК України від 29 травня 
2007 р. № 342). У самому тексті також зазначаються посилання на використані 
джерела (у квадратних дужках – номер посилання за списком, що в кінці тексту, та 
номери сторінок). Після переліку використаних джерел – анотація російською 
мовою (П.І.Б. автора повністю і назва статті, 2-3 речення та 4-5 ключових слів), 
анотація англійською мовою (П.І.Б. автора і назва статті, текст на 2000-2500 знаків 
з пробілами, 4-5 ключових слів). В кінці рукопису: ким рекомендовано до друку 
(напр., дата і номер протоколу засідання кафедри, факультету чи лабораторії); 
контактні дані автора. 

За науковим змістом статті повинні 
відповідати вимогам, затвердженим 
постановою президії ВАК України № 7-
05/1 від 15.01.2003 «Про підвищення 
вимог до фахових видань, внесених до 
переліків ВАК України», а саме: 
постановка проблеми; аналіз публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної 
проблеми; мета статті; виклад основного 
матеріалу; висновки. Назви цих 
структурних елементів виділяються в 
тексті статті напівжирним шрифтом. 

Обсяг рукопису статті (без 
урахування анотацій і переліку 
використаних джерел) – 7-10 сторінок.  
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