
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ  

(поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см; ліве – 2,5 см) 

 

 

УДК (заповнює автор) 

 

ПІБ, 

професор, доктор юридичних наук,  

академік НАПрНУкраїни, 

професор кафедри ____________________ 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 

Україна, м. Харків 

e-mail : ___________________ 

ORCID (шрифт 12, інтервал 1,0) 

 

НАЗВА СТАТТІ  

(шрифт– 14, н/ж) 

 

Анотація. (50–100 слів українською мовою, шрифт – 12, курсив, інтервал – 1,5) 

Ключові слова: (5–10 слів) (шрифт – 12, інтервал –1,5) 

 

Обов’язкові вимоги до анотацій, які повинні бути: 
інформативними (без загальних слів);  

змістовними;  

містити конкретизацію авторського внеску (що розроблено, що запропоновано, що 

виявлено і т.д.);  

 

ДАЛІ ЙДЕ ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

(шрифт 14, інтервал 1,5) 

Вступ, де окреслена постановка проблеми, актуальність обраної теми;  

Аналіз останніх досліджень і публікацій (до прізвищ науковців, які згадуються у 

статті, обов’язково додавати (ПІБ) латиницею у круглих дужках та виділити окремою 

групою зарубіжних авторів (не російських));  

Мета і завдання дослідження;  

Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих результатів;  

Висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у 

цьому напрямі. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (мовою оригіналу, шрифт – 12, інтервал – 

1,5, до 15 літературних джерел) 

1. 

2. 

3. 

 

REFERENCES (список використаних джерел латиницею) (з транслітерацією, 

обов’язково! Шрифт – 12, інтервал – 1,5)  

1. 



2. 

3. 

 

ДАНІ ПРО АВТОРА РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

(шрифт – 12, інтервал – 1,0) 

 

НАЗВА СТАТТІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
(шрифт – 14, н/ж) 

 

Текст анотації (50-120 слів, шрифт – 12, інтервал – 1,5,курсив) 

Ключові слова (5-10 слів, шрифт – 12, інтервал – 1,5) 

 

 

ДАНІ ПРО АВТОРА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

(шрифт–12, інтервал – 1,0) 

 

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
(шрифт– 14, н/ж) 

 

Текст анотації (100-250 слів, з пробілами шрифт–12, інтервал – 1,5, курсив) 

Ключові слова (5-10 слів, шрифт – 12, інтервал – 1,5) 

 
Обов’язкові вимоги до анотацій англійською: 

– інформативність (не містити загальних слів)  

– оригінальність (не повинні бути калькою російськомовної анотації)  

– змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень). 

 

 

 

 


