ДО УВАГИ АВТОРІВ!
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» (далі –
«Вісник») має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких:
 проблеми становлення й розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні;
 проблеми забезпечення прав людини;
 проблеми боротьби зі злочинністю й захисту громадського порядку;
 проблеми удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики.
Вимоги щодо оформлення і змісту статей
 Редколегія «Вісника» розглядає статті, що відповідають вимогам п. 3 Постанови Президії ВАК
України від 15 січня 2003 року № 7-05/1.
 Приймаються статті українською мовою, надруковані на одному боці стандартного аркуша
формату А4, шрифтом Times New Roman, розмір якого повинен становити 14pt, через 1,5 інтервали.
Поля: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 3 см; праве – 1,5 см. Формат файлу, у якому знаходиться текст статті,
має бути сумісним із Word 6.0; Word 95; Rich Text Format (RТF).
 Над назвою статті подається УДК.
 Назва статті розміщується посередині (без крапки у кінці), виділяється жирним шрифтом. У
правому верхньому куті містяться ініціали, прізвище автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи, посада, телефон.
Далі подаються анотації (5-7 речень!) українською, російською та англійською мовами
та ключові слова (7-10 слів!).
УДК
НАЗВА СТАТТІ
прізвище, ім’я та по батькові автора,
відомості про автора
Анотація Текст анотації
Аннотация Текст аннотации
Annotation
Ключові слова
Ключевые слова
Key words
 Посилання у тексті повинні бути заключені у квадратні дужки, в яких зазначається номер
посилання і номер сторінки відповідного джерела, наприклад, [1, с. 23]. Номери посилань у тексті мають
збігатися з номерами посилань у кінці тексту. Останні оформлюються у вигляді списку літератури з
повним бібліографічним описом джерел.
 Обсяг статті 8-12 сторінок.
 Текст статті подається у двох примірниках.
 В електронному вигляді стаття може бути подана на електронному носії або надіслана
електронною поштою (бажано) на адресу: HNU_vesnik@ukr.net. Назва файлу – за прізвищем автора.
До статті додаються:
 анотація (англійською, російською та українською мовами);
 одна рецензія кандидата або доктора юридичних наук (для авторів, які не мають наукового
ступеня);
 витяг з протоколу засідання кафедри або іншого наукового чи навчального підрозділу про
рекомендацію статті до друку;
 Автори несуть відповідальність за дотримання авторського права, точність і науковість
викладених фактів, відповідність цитат, географічних та історичних назв, власних імен тощо.
 Зміни тексту, назви, скорочення, що не впливають на зміст статті, вносяться редколегією без
узгодження з автором.
 Редколегія залишає за собою право на власне рецензування поданих матеріалів.
Адреса редколегії:
м. Харків, 61077
пл. Свободи – 6,
Юридичний факультет (кімн. 421).
Тел. : (057) 705-24-99
(057)707-50-69
Журнал видається двічі на рік

