
 
 

Шановні колеги-науковці!  

Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі 

ПРИВАТНЕ ТА ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

Випуск № 1, 2023 

 

До видання приймаються статті докторів наук, 

кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, 

здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу 

освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами 

подаються статті, що є виключно власними 

оригінальними дослідженнями із дотриманням правил 

цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої 

інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. 

Окрім того, до публікації приймаються лише статті,  

які не публікувались раніше у інших журналах. 

 

Науковий журнал «Приватне та публічне право» 

включено до категорії Б Переліку наукових фахових 

видань, в яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін (Наказ 

МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International  

(Республіка Польща) 

 

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ ВИПУСКУ № 1 

прийом наукових статей 

до журналу 

розсилка електронної 

версії журналу у форматі 

«pdf» 

розсилка друк. версії журналу 

на поштові адреси, вказані  

у довідці про автора 

до 27 березня 2023 р. до 30 травня 2023 р. до 30 червня 2023 р. 

  

  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49426
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49426


УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ 

 

Для опублікування статті у Випуску 1/2023 наукового журналу необхідно: 

- не пізніше 27 березня 2023 року (включно) заповнити за QR-кодом або 

на сайті довідку про автора та надіслати на електронну пошту editor@pp-

law.in.ua статтю, оформлену згідно вказаних вимог; 

- після отримання підтвердження про рекомендацію статті надіслати 

квитанцію про сплату публікаційного внеску. 

 

 

СТРУКТУРА СТАТТІ 

Перший рядок, вирівнювання по лівому краю – назва рубрики. Другий рядок, 

вирівнювання по правому краю – ПІБ автора, науковий ступінь, посада, третій рядок, 

вирівнювання по лівому краю – бібліографічний шифр за Універсальною десятинною 

класифікацією (УДК); Четвертий рядок – назва статті (великими літерами, шрифт жирний, 

вирівнювання по центру). 

Обов’язковою умовою публікації статті є наявність в ній наступних елементів: 

 - вступ (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, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; 

формулювання мети та завдань дослідження тощо); 

 - виклад основного матеріалу; 

 - висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

Список літератури оформлюється в кінці тексту під заголовком «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (перелік літератури подається в алфавітному порядку). 

Зверніть увагу! Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється  

з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання» (приклади оформлення можна завантажити на офіційному сайті журналу – 

http://pp-law.in.ua). 

Після тексту статті подається анотація українською мовою (1800 знаків) та ключові слова 

(5-10 слів). Також подається розширена (не менше 3000 знаків з пробілами) анотація  

та ключові слова (5-10) англійською мовою. Анотації повинні містити прізвище та ім’я автора, 

назву статті.  

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження 

якого автори отримують підтвердження про прийняття статті до опублікування. 

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи 

при цьому головні результати та авторську стилістику. 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають 

вимогам та тематиці журналу. 

 

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного 

забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk3vAKl1S21Ix76oqyNSXUPi62Nv7LYqTtLa299tIXV-lz2Q/viewform
mailto:editor@pp-law.in.ua
mailto:editor@pp-law.in.ua
http://pp-law.in.ua/
https://strikeplagiarism.com/
https://plagiat.pl/


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

Обсяг публікації: не менше 12 сторінок формату А 4; Текст: текстовий редактор MS Word, 

розширення *.doc, *.docx, 14 кегль, гарнітура Times New Roman, інтервал 1,5, абзацний 

відступ 1,25 см., усі поля – 20 мм. 

 

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ 

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

2. Конституційне право; муніципальне право 

3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право 

4. Господарське право і господарський процес 

5. Трудове право; право соціального забезпечення 

6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 

7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

8. Кримінальне право; кримінальний процес 

9. Криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

10. Судоустрій та судова практика; правоохоронні органи; прокуратура та адвокатура 

11. Міжнародне право; порівняльне правознавство 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 

 

5. Трудове право; право соціального забезпечення 

Ладика Ю.В., 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри приватного та соціального права 

Сумського національного аграрного університету 

УДК 349.3: 368.914 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ 

ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ:  

ЗАРУБІЖНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД 

 

Працівники поліції несуть службу в умовах, що часто призводять до погіршення здоров’я, 

нервових потрясінь, психологічних та фізичних перенавантажень. Соціальні гарантії для працівників 

поліції є правовим механізмом, що має компенсувати зазначені особливості проходження служби [1] 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка . Київ: «Укр. енциклопедія» 

ім. М.П. Бажана, 1999. Т. 2. 784 с. [...] 

 

Ладика Ю.В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ 

ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ДОСВІД 

Анотація укр. мовою (1800 знаків з пробілами)  

Ключові слова: 5-10 слів. 



 

Ladyka Yu.V. COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIAL SUPPORT AND WARRANTIES OF THE 

NATIONAL POLICE: INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCE 

Розширена анотація англ. мовою (не менше 3000 знаків з пробілами). 

Key words: 5-10 слів. 

 

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Вартість публікації статті у науковому журналі «Приватне та публічне право» складає  

1000 гривень (обсяг статті 12 сторінок). Якщо стаття перевищує зазначений обсяг, автор 

статті має оплатити додаткові сторінки (1 додаткова сторінка – 40 гривень). Редакційний збір 

покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням 

його електронної версії. 

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість 

друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного 

внеску. 

Реквізити для оплати внеску автори отримують після підтвердження про прийняття статті  

до публікації. 
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