
Шановні колеги! 

Запрошуємо до публікації  
у фаховому науковому журналі Категорії Б 

№ 1 (20) за 2023 рік 
 

«Історико-правовий часопис» – фахове друковане видання юридичного факультету 
Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 
(додаток 3) журнал включено до 
Категорії «Б» Переліку наукових фахових 
видань України зі спеціальності 081 – Право. 

▶ ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Для опублікування статті у науковому 
фаховому журналі «Історико-правовий 
часопис» № 1 (20) за 2023 рік необхідно не 
пізніше 27 березня 2023 року: 

1. Заповнити довідку про автора (за 
посиланням) 

2. На електронну адресу  
info@chasopys.hl.vnu.volyn.ua надіслати 
статтю, що відповідає критеріям відбору 
і оформлену згідно з вказаними 
вимогами, та копію квитанції про сплату 
публікаційного внеску. 

Усі статті, рекомендовані редколегією до 
публікації, розміщуються у віснику на 
платній основі і в порядку їх надходження 
та розгляду. Оплата здійснюється тільки 
після отримання автором(ами) 
підтвердження від редактора рішення 
редакційної колегії про прийом статті до 
публікації. Редакція журналу здійснює 
анонімне рецензування статей та 
перевірку на наявність плагіату, після чого 
автори отримують реквізити для оплати 
публікаційного внеску. 

 

▶ ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ: 

Публікаційний внесок становить 1000 
гривень (за 12 сторінок). За кожну 
додаткову сторінку понад зазначений 
обсяг необхідно сплатити 50 гривень. 
Публікаційний внесок покриває витрати, 
пов’язані з рецензуванням, коректурою і 
редагуванням статей, макетуванням 
збірника та розміщенням його електронної 
версії. Електронна версія журналу 
своєчасно розміщується у відкритому 
доступі на сайті видання. 

За бажанням автор статті може замовити 
собі друкований примірник журналу. 
Вартість друкованого примірника – 800 
гривень, які необхідно сплатити 
додатково до публікаційного внеску. 

Підтвердження проведеної оплати 
(відскановану квитанцію або її 
фотографію) автор надсилає в 
електронному вигляді на e-mail 
info@chasopys.hl.vnu.volyn.ua.  

Зразок оформлення назви електронних 
файлів: Бойко_стаття, Бойко_квитанція. 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ 

ЧАСОПИС 
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Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 31 травня 2023 р. 
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований 
примірник, після 30 червня 2023 р. 

▶ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 

До друку приймаються статі, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які 
відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне 
рецензування. Приймаються проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які 
раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного 
матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування 
джерел та посилання на них. 

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних 
працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають або здобують вищу освіту 
та займаються науковою діяльністю. 

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція 
залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. 

Мови публікації: українська, англійська, польська. 

Технічні вимоги: 

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New 
Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). 

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. 

Текст оформлюється у такому порядку: 

1. Індекс УДК. 

2. Назва статті (всі великі літери). 

3. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю). 

4. Вчений ступінь і звання, посада, місце роботи.  

5. Номер ORCID (зазначається обов'язково), Scopus-Author ID, Researcher ID (зазначається 
при наявності індексованих публікацій у Scopus/Web of Science). 

6. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і 
прізвищ автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна. 

7. Основний текст статті.  

8. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до 
таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та 
ілюстрацій центруються. 

9. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в 
основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких 
форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR. 

10. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Слово 
«Література» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід 
дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 



11. Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія 
літератури (References), оформлена згідно з угодами APA (American Psychological 
Association). 

 

▶ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

УДК 343.137 
 
НЕВМОТИВОВАНИЙ ВІДВІД КАНДИДАТУ У ПРИСЯЖНІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

(ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 
 
Крикунов Олександр Вікторович, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права і процесу 
Волинського національного університету імені Лесі Українки 
ORCID ID: 0000-0001-8629-0771 
 

У статті з’ясовано історичний та етимологічний аспект, процесуальну природу 
невмотивованого відводу кандидату у присяжні, його значення для формування складу 
суду присяжних у кримінальному провадженні відповідно до інтересу його сторін. 
Узагальнено доступні пам’ятки права, акти законодавства та судову практику низки 
держав світу. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків) 

Ключові слова: суд присяжних, відвід, невмотивований відвід, кримінальний процес. 
 
Krykunov Oleksand. Peremptory Challenge of the Candidate to Jury in Criminal 

Proceedings (Comparative Legal Study) 
The article clarifies the historical and etymological aspects and the procedural nature of the 

peremptory challenge of the jury candidate, its significance for the formation of an impartial the 
court in criminal proceedings. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків) 

Key words: jury candidate, jury trial, discharge, unmotivated discharge, criminal process. 
 

Заявлення невмотивованого відводу (peremptory challenge – англ.) є виключним 
елементом у процедурі формування суду присяжних [1, с. 156]. (Основний текст 
статті) 
 

Література: 
1. Солодков А. А. Особливості реалізації інституту відводу в суді присяжних. Право і 

суспільство. 2014. № 6-2. Ч. 2. С. 231–237. 
 

References: 
1. Solodkov, A.A. (2014). Osoblyvosti realizatsii instytutu vidvodu v sudi prysiazhnykh 

[Features of the institute of removal in the jury]. Pravo i suspilstvo – Law and Society, 6-2 (Part 2), 
231–237 [in Ukrainian]. 
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Час роботи: Пн-Пт 08:00–17:00 (крім святкових днів) 

Контактний телефон: +38 (068) 487 24 43 

Електронна пошта: info@chasopys.hl.vnu.volyn.ua 

Офіційний сайт: www.chasopys.hl.vnu.volyn.ua 
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