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Лист редактора

у січні ми від-
значили день Со-
борності  україни 
та 100-річчя прого-
лошення акта Злуки. 
вітаю всіх із цією 
видатною подією 
та бажаю миру, зла-
годи, стійкості і ви-
тривалост і  духу! 
Щоб усі  випробу-
вання, які випали 
на долю україни, ми 
пройшли з гідністю 
і честю, пам’ятаючи 
про тих, хто захищав і сьогодні захищає 
нашу рідну землю, хто прикриває наші 
спини від ворога. адже,  як наголосив 
у своєму виступі на відкритті виставки 
у Софії київській Міністр юстиції павло 
петренко, акт Злуки для всіх нас має бути 
серйозним нагадуванням про те, що за не-
залежність треба боротися.

відкриває перший у цьому році номер 
нашого журналу публікація Ю. Зайчен-
ко, присвячена директорату стратегічно-
го планування та євроінтеграції, в якій 
стверджується, що цей директорат –  

координатор страте-
гічних цілей Мін’юсту. 
голова координа-
ційної ради молодих 
юристів україни при 
Міністерстві юстиції 
україни Є. которобай 
став нашим співроз-
мовником в інтерв’ю, 
де  розглядається 
роль зазначеної ради 
в  покращенні юри-
дичної освіти та  ут-
вердження верховен-
ства права. 

подаємо широкий огляд юридичних 
подій, що стосуються як українських ре-
алій, так і міжнародного співробітництва. 
у «незалежній юридичній консультації» 
розглядається тема обчислення стажу дер-
жавної служби.

наукова частина нашого видання, 
як завжди, представлена змістовними ак-
туальними статтями та рецензією на мо-
нографію.

Ми раді працювати для вас і в ювілей-
ний для нашого видання рік. успіхів  
і наснаги!

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко
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наукові статті повинні відповідати постанові президії вищої атестаційної комісії україни № 7-05/1 від 15 січня 
2003 року «про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків вак україни» (зі змінами і доповненнями).

Загальні вимоги до структури наукових статей:
••  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
••  аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
••  формування цілей статті (постановка завдання);
••  виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
••  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
вимоги до оформлення тексту наукових статей:
••  обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах 

10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
••  у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, 

почесне звання, посада та місце роботи автора;
••  нижче – код унівесальної десяткової класифікації (удк статті);
••  нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
••  посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкрет-

них сторінок, напр. [1, с. 25-26]. назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ «Спи-
сок використаної літератури»);

••  у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву, 
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видав-
ництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

••  на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мовами. 
анотації розміщуються після списку використаної літератури та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові 
автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування на сайті 
видання).

вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
••  електронний варіант статті;
••  електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см, 300 кра-

пок на дюйм;
••  довідка про автора (співавторів);
••  якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з прото-

колу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
••  особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, науко-

вого відділу або доктора наук з відповідної спеціальності;
••  з 1 вересня 2016 р. – скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації наукової статті – 540 грн  

за 10 сторінок (у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про перед-
плату на журнал (1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік);

••  з 25 травня 2018 року за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку 
(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник).

матеріали надсилаються поштою на електронну адресу: bulleten@dpcoi.com.ua
назви файлів повинні містити прізвище автора. 

редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора)  
і відхилення статей. викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.

За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.
Адреса редакції: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801. 
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