
ПІДПРИЄМНИЦТВО, 
ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО  
 
Підприємництво, господарство і право – 
загальноукраїнський науково-практичний господарсько-
правовий журнал, який видається щомісячно з 1 січня 
1996 року.  
Постановою Президії ВАК України від 10 листопада 1999 
року № 3-05/11 журнал «Підприємництво, господарство і 
право» було внесено до списку наукових видань, у яких 
можуть публікуватись основні результати дисертаційних 
робіт у розділах «Юридичні науки», «Економічні науки». 
Повторно журнал було внесено до вказаного списку 
Постановою Президії ВАК України від 16 грудня 2009 
року № 1-05/6 у розділі «Юридичні науки». 
Перереєстрацію журналу як фахового в розділі 
«Юридичні науки» проведено в 2015 році на підставі 
Наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015, додаток № 
8.  

 
На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. 

(Додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань категорії "Б" у галузі юридичних 
наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»). 
 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 
International (Республіка Польща). 

 
«Підприємництво, господарство і право» індексується у наукометричній базі даних 

Google Scholar. 
 
Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного 

цифрового ідентифікатора DOI.  
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
 Автор, представляючи статтю редакції журналу «Підприємництво, господарство і  

право» для публікації, тим самим виражає згоду на розміщення повного її тексту як в 
друкованому варіанті журналу, так і в мережі Інтернет на офіційному сайті видання – 
www.pgp-journal.kiev.ua 
 Редакція приймає статті українською та англійською мовою. 
 Статті не повинні мати граматичні або інші помилки, а також повинні відповідати 

тематиці журналу і вимогам МОН України до фахових видань. 
 Представлені статті повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших 

друкованих виданнях. Стаття приймається до розгляду тільки за умови, що вона відповідає 
вимогам до авторських оригіналів статей (матеріалів), розміщеним на сайті журналу в розділі 
«Вимоги до публікацій». 
 Всі матеріали повинні носити відкритий характер. Наявність обмежувального грифа 

служить підставою для відхилення матеріалу від відкритої публікації. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ 
 

Для розгляду питання про публікацію статті у № 5 журналу «Підприємництво, 
господарство і право» до 5 травня 2021 року необхідно:  

1. заповнити онлайн-анкету учасника на сайті журналу або за QR-кодом; 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
http://journals.indexcopernicus.com/++++-+-+,p24787537,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++-+-+,p24787537,3.html
http://pgp-journal.kiev.ua/index.php/avtoram-zhurnalu


 
2. надіслати на електронну пошту  info@pgp-journal.kiev.ua: 
 статтю;  
 відскановану квитанцію про оплату внеску за публікацію 

(реквізити для оплати будуть надіслані після отримання та 
рецензування матеріалів). 
Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до 
прізвища автора та містити у другій частині слово «Стаття» або 

«Квитанція» відповідно (наприклад, Івченко_стаття, Івченко_квитанція). 
 

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І РОЗГЛЯДУ СТАТЕЙ 
 

 Редакція протягом 3-х днів повідомляє учасника про отримання статті. 
 Редакція журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування 

матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, 
якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання 
автору. 

 Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим 
вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення представленої статті редакція дає автору 
мотивований висновок. 

 
ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ 

 
 Розмір внеску за публікацію статті становить 1100 грн. за 12 сторінок. Якщо обсяг 

статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 
110 грн. 

 Автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску після проходження 
обов'язкового внутрішнього анонімного рецензування наукових статей та їх перевірки на 
плагіат.  

 Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного 
забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 
  

Автору видається примірник журналу, що містить опубліковану статтю, який буде 
відправлено поштою після 15 червня 2021 року. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

 
 Загальний обсяг статті – 8-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, 

інтервал – 1,5. 
 На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, 

посада, місце роботи) і назву статті. 
 Після назви подається анотація та ключові слова мовою статті. Після літератури 

подаються анотації англійською мовою. Анотації повинні містити не менше 250-300 слів. 
 Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи 

відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог 
розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

 Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються 
напівжирним шрифтом: 

• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями; 
• аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

mailto:info@pgp-journal.kiev.ua
https://strikeplagiarism.com/en/
https://plagiat.pl/


• формування цілей статті (постановка завдання); 
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; 
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
науковому напрямку. 

 
 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
 

УДК 347.454 
 

Анатолій Кодинець, 
канд. юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри інтелектуальної власності 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

ДОГОВІРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ 
У СФЕРІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  
Анотація мовою статті. 
Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). 
Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву 

статті. 
 

Постановка проблеми. Залучення до сфери виробництва результатів наукових 
досліджень у сучасних умовах зумовило необхідність формування у межах Цивільного 
кодексу (далі – ЦК) України системи правових норм, спрямованих на спрощення договірного 
оформлення правових зв’язків із впровадження досягнень науки у виробництві.…  
 

Список використаних джерел: 
 

1. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. О.В. Дзери, Н.С. 
Кузнєцової, В.В Луця. К., 2005. 1088 с.… 

 
 

Anatolii Kodynets. Contractual information relationships in the area of scientific activity 
Анотація англійською мовою. 
Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). 
Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

 
 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Редакція журналу «Підприємництво, господарство і право»: 
01032, м. Київ, вул. Назарівська, 7-Б, оф. 4. 
Телефон: +38 095 20 11 637 
Час роботи: Пн-Пт 8:00-17:00 
info@pgp-journal.kiev.ua 
www.pgp-journal.kiev.ua 

mailto:info@pgp-journal.kiev.ua
http://www.pgp-journal.kiev.ua/

