
Редакція науково-практичного журналу «Часопис цивілістики» 

 запрошує до співробітництва! 
 

«Часопис цивілістики» – це юридичний науково-практичний фаховий журнал, 

заснований у 2006 році, на сторінках якого досліджуються актуальні проблеми 

правового регулювання цивільних та суміжних із цивільними правовідносин в 

сучасних умовах. 

Засновником журналу є Національний університет «Одеська юридична 

академія», один із центрів юридичної освіти і науки України – є провідним вищим 

навчальним закладом з правознавства, спадкоємцем славних традицій Одеської школи 

права, яка бере свій початок з 1847 року. 

Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики» включено до категорії "Б" 

Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 081, 293  юридичні 

науки  на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від  

17.03.2020 року. 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

Для опублікування статті у науково-практичному журналі «Часопис цивілістики»  

№ 48 за 2023 рік до 28 квітня 2023 року необхідно:  

 заповнити довідку про автора за посиланням; 

 відправити на електронну пошту editor@clj.nuoua.od.ua наступні матеріали: 

- статтю; 

- відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску (відправляється 

після проходження процедури рецензування). 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ: 

Ліворуч вказується УДК, код ORCID (якщо автор не зареєстрований в ORCID, 

необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/) 

Подається повністю прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), науковий ступінь, вчене 

звання, посада та назва установи. 

Назва статті подається великими літерами та виділяється напівжирним шрифтом. 

Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали, 

верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Графіки, таблиці, схеми тощо 

подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdON0DlMJyBLrslqEQbIehiMWGPzaainMF2jPH1h37AEBUBKQ/viewform
mailto:editor@clj.nuoua.od.ua


Перелік використаної літератури подається наприкінці статті в порядку цитування 

або за алфавітом згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання по 

тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках. 

В кінці тексту двома мовами – українською та англійською (незалежно від мови 

статті) – подаються анотації та ключові слова. Середній обсяг кожної анотації має 

бути 2000–2500 друкованих знаків.  

Над анотацією вказується прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), назва статті. В 

анотації чітко формулюється основний науковий результат, що є новим та 

обґрунтовується в статті. Так само наводяться ключові слова.  

Загальний обсяг статті – 10-18 сторінок. 

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи: 

- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується стаття; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного 

цифрового ідентифікатора DOI. 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА 

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих 

джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими 

мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на 

наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою 

програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

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. 

 

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 червня 2023 р. 

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять 

друкований примірник, після 30 липня 2023 р. 

 

КОНТАКТИ: 

Редакція науково-практичного журналу «Часопис цивілістики» 

Редакційно-видавничий відділ НДЧ 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009 

Телефон редакції: +38 (068) 620 25 34 

Електронна пошта: editor@clj.nuoua.od.ua  

Електронна адреса: www.clj.nuoua.od.ua 


