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журнал з юридичних наук, 
заснований у 2015 році 
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справи та фінансів. 
 

Видання є правонаступником наукового 
журналу «Вісник Академії митної служби 
України. Серія: «Право» 

Періодичність: 4 рази на рік. 

Мова публікацій: українська, англійська та 
російська (для іноземних авторів). 

Науковий журнал «Правова позиція» об'єднує 
відомих вчених та практиків у сфері 

адміністративного, митного, цивільного права.  

Запрошуємо усіх бажаючих до творчої 
співпраці!

Правова позиція 
Університет митної справи та фінансів       № 2 (31), 2021 

 

Наукова направленість: історія та теорія 
права, адміністративне та митне право, 
цивільне право, проблеми правоохоронної 

діяльності тощо. 
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Для опублікування статті 
у Випуску № 2 (31), 
2021 необхідно 
заповнити довідку 
про автора за 
посиланням або QR-
кодом та надіслати 
електронною поштою 

на адресу 
editor@legalposition.umsf.in.ua не 
пізніше 16 квітня 2021 року такий 
пакет документів: 
– наукова стаття (Прізвище.doc) – 
див. зразок оформлення; 
– копія квитанції про оплату 
вартості публікації (оплата 
здійснюється виключно після 
прийняття редакцією наукової 
статті до друку). 
Лист електронною поштою повинен 
мати тему «Стаття у журнал 
«Правова позиція. Випуск 2 (31), 
2021» (вказати номер випуску, в 
який подається стаття). 
Авторам обов’язково буде надіслано 
повідомлення на електронну пошту 
про отримання та розгляд 
редколегією наукової статті. 
Увага! Якщо Ви не отримали лист-
підтвердження більше, ніж за  
5 робочих днів, зверніться до 
редакції за контактами. 
Автори отримують лист про 
результати рецензування (від-
хилено, прийнято з доопрацю-
ваннями, прийнято) та, у випадку 
успішного проходження отримують 
реквізити для сплати публіка-
ційного внеску. 
Матеріали, оформлені з 
відхиленням від зазначених нижче 
вимог щодо порядку подання та 
оформлення наукової статті, 
редколегія не розглядає. 

Вимоги до оформлення  
наукової статті 

Обсяг – 12-20 сторінок тексту, 
формат паперу – А4, поля з усіх 
сторін – 20 мм, міжрядковий 
інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, 
гарнітура – Times New Roman, 
абзац – 1 см (лише для основного 
тексту статті). 
Структура наукової статті: 
1 – УДК (вирівнювання по лівому 
краю). Визначити код – див. 
http://teacode.com/online/udc; 
2 – ініціали та прізвище автора 
(шрифт – напівжирний, 
вирівнювання по центру), науковий 
ступінь і вчене звання, посада та 
місце роботи (повна назва 
структурного підрозділу) (шрифт – 
прямий, вирівнювання по центру); 
Кожен наступний співавтор з 
нового рядка. 
3 – назва наукової статті 
(вирівнювання по центру, шрифт – 
напівжирний, великі літери); 
4 – анотація та ключові слова 
українською (середній обсяг 
анотації – не менше 1800 дру-
кованих знаків); 
5 – ініціали, прізвище автора, назву 
статті та анотацію англійською 
мовою (2000–2500 друкованих 
знаків); 
6 – текст наукової статті із 
зазначенням наступних елементів: 
Постановка проблеми. 
Аналіз останніх досліджень та 
публікацій (короткий аналіз 
результатів досліджень науковців з 
тематики наукової статті).  
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Мета, де вказуються мета і 
завдання наукового дослідження. 
Результати, де висвітлюються 
основні отримані результати 
дослідження, поданих у науковій 
статті. 
Висновки і перспективи, де 
подаються конкретні висновки за 
результатами дослідження та 
перспективи подальших розробок. 
6 – Список використаних джерел у 
порядку згадування або у 
алфавітному порядку 
(оформлюється за міждержавним 
стандартом ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні 
вимоги та правила складання»). 
Посилання на літературні джерела в 
тексті наукової статті слід надавати 
в квадратних дужках [1, с. 56;  
7, с. 45–51]. 
 
Редакція здійснює отримання та 
реєстрацію DOI для статей. 
 
 

Вартість публікації 
Відшкодування витрат за 
опублікування наукової статті у 
журналі, включаючи його друк і 
розсилку одного авторського 
екземпляра, складає: 
– для українців 1000 UAH за статтю 
обсягом до 12 сторінок. Якщо 
стаття більше зазначеного обсягу, 
то додатково необхідно сплачувати 
50 грн за кожну сторінку; 
– для іноземців 50 USD за статтю 
обсягом до 12 сторінок. Якщо 
стаття більше зазначеного обсягу, 
то додатково необхідно сплачувати 
2 USD за кожну сторінку. 
Додатковий примірник журналу  
з розсилкою Укрпоштою коштує 
200 UAH. 
Редакція буде безкоштовно 
приймати наукові статті докторів 
наук з інших країн (отримання 
електронної версії журналу).  
Статті у виданні перевіряються на 
наявність плагіату за допомогою 
програмного забезпечення 
StrikePlagiarism.com від польської 
компанії Plagiat.pl. 
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