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Журнал внесено до міжнародних наукометричних баз даних 

Academic Resource Index Research Bib, 

Index Copernicus International. 

 

«Visegrad Journal on Human Rights» – наукове рецензоване видання, 

яке є міждисциплінарною ареною для громадського обговорення та 

наукового аналізу в галузі прав людини як у межах країн Вишеградської 

групи, так і інших європейських країн. 

 

Редакційна колегія журналу оголошує набір у № 6 за 2019 рік та 

запрошує науковців України опублікувати свої статті з актуальної тематики в 

галузі прав людини. 

 

Наукові публікації у «Visegrad Journal on Human Rights» 

зараховуватимуться як публікації в міжнародному фаховому виданні під 

час підготовки та захисту магістерських, кандидатських, докторських 

робіт. 

 

Мови видання: англійська, словацька, українська, російська, чеська, 

польська, угорська, німецька, французька, італійська, іспанська, білоруська, 

казахська. 

 

Для опублікування статті необхідно: 

1) заповнити форму для реєстрації на сайті журналу; 

2) відправити на електронну адресу info@vjhr.sk статтю та відскановану 

квитанцію про оплату публікації статті. 

 

 

Останній термін подання матеріалів 

до № 6 – 20 грудня 2019 року 

http://old.culture.gov.sk/pertlac/modul/tlac/detail?id=6161
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24787961&org=Visegrad%20Journal%20on%20Human%20Rights,p24787961,3.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcU-Y1V17y20taVXyuGRZiJPxhE8JVLkmlFIhJYxYd36Iw1Q/viewform
http://vjhr.sk/
mailto:info@vjhr.sk


 

Вимоги до публікації в журналі «Visegrad Journal on Human Rights»: 

 

1. До редакції потрібно надіслати рукопис статті в електронному вигляді (Microsoft 

Word), який досі не був опублікований в іншому періодичному виданні. Поля з 

усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. 

2. Необхідно вказати ім’я та прізвище автора (авторів), наукові й академічні ступені, 

посаду, місце роботи. 

3. Назва статті має бути короткою, точною та водночас інформативною. На початку 

статті повинен бути короткий вступ, який пояснює вибір теми. Обов’язковий 

переклад назви статті на англійську мову. 

4. Автору потрібно надати коротку інформацію щодо актуальності свого 

наукового дослідження, а також викласти інші відомості та факти, які він вважає за 

необхідне, відповідно до рекомендованого обсягу статті. 

5. У тексті статті треба дотримуватися точного викладу відомостей про цитованих 

осіб, а також назв інституцій. Найменування закордонних і міжнародних інституцій 

наводяться відповідно до офіційної назви (в окремих випадках можливі скорочення 

в дужках). 

6. У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список 

використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати 

цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft 

Word. У тексті посилання необхідно вказати таку інформацію: прізвище та ініціали 

автора; назву роботи, можливий підзаголовок; місце видання; видавництво; рік; 

конкретну сторінку, на яку посилається автор. Під час оформлення списку 

використаної літератури має бути зазначено такі відомості про джерело: прізвище 

та ініціали автора; назву роботи, можливий підзаголовок; місце видання; 

видавництво; рік; загальну кількість сторінок. 

7. Максимально рекомендований обсяг статті – до 12 сторінок. 

8. Стаття обов’язково повинна містити 2 анотації та ключові слова на мові 

статті та на англійській мові. Дані про автора мають бути вказані англійською 

мовою (незалежно від мови статті). 

 

Авторські примірники будуть відправлені 

14 лютого 2020 року на поштові адреси, 

зазначені в інформації про автора. 

 

https://support.office.microsoft.com/ru-ru/article/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA-54a7235b-6488-4b88-8ee7-f3d66d3372d9?CorrelationId=3c6d9f7a-fd75-46c1-82a7-a71965f6d58b&ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.microsoft.com/ru-ru/article/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA-54a7235b-6488-4b88-8ee7-f3d66d3372d9?CorrelationId=3c6d9f7a-fd75-46c1-82a7-a71965f6d58b&ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


 

Порядок оплати публікації статті 
 

Вартість публікації статті – 45 євро = 1 000 грн. 
 
Авторам з України публікаційний внесок у гривнях у розмірі 1 000 грн  
 

Редакційна рада журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей 
та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити 
для оплати публікаційного внеску. 

Контактна інформація 

Visegrad Journal on Human Rights 

Пан’європейський університет 

вул. Томасікова, 20, 821 02 

м. Братислава, Словацька Республіка 

Офіційний сайт Пан’європейського університету: www.paneurouni.com 

Офіційний сайт журналу: www.vjhr.sk 

 

Координати представників редакційної колегії в Україні: 

Юридичний факультет 

Ужгородського національного університету, 

Громадська організація “Центр  

українсько-європейського наукового співробітництва” 

вул. Капітульна, 26, 88000 

м. Ужгород, Україна 

Електронна адреса: info@vjhr.sk  

Телефон: +38 066 193 07 21 

 

http://www.paneurouni.com/
http://www.vjhr.sk/

