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Положення про видання наукового журналу «Journal of  Vasyl Stefanyk 

Precarpathian National University» («Журнал Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника») 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення визначає порядок видання наукового журналу «Journal of  Vasyl 

Stefanyk Precarpathian National University» відповідно до: 

1) Закону України „Про інформацію“  №2657 – XII від 2 жовтня 1992 р. 

2) Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“  

№2782 – XII від 16 листопада 1992 р. 

3) Закону України „Про авторське право і суміжні права“ №3792 – XII від 23 

грудня 1993 р. 

4) Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність“ №1977 – XII від 

13 грудня 1991 р. 

1.2. Журнал є фаховим мультидисциплінарним періодичним науковим 

виданням. Журнал видається англійською мовою. 

1.3. Журнал засновано у відповідності до ухвали вченої ради  від 28 травня 

2013 року протокол № 5 Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

1.4. Головним завданням журналу є публікація нових оригінальних наукових 

матеріалів, оглядових та проблемних статей у природничо-математичних, 

економічних, медичних, гуманітарних та соціальних науках. У журналі 

допускається друк перекладів недавніх статей, які були опубліковані 

українською або російською мовами в інших наукових виданнях, з 

дотриманням відповідних авторських прав. Кожен випуск журналу відноситься 

до однієї з таких серій: «Серія природничо-математичних наук», «Серія 

соціально-гуманітарних та економічних наук».  

1.5. Редакційна колегія журналу формується вченою радою Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника з числа провідних 

українських та зарубіжних науковців. Обов’язками редакційної колегії є 

організація якісного та вчасного рецензування поданих матеріалів, підтримка  



сторінки журналу в Інтернеті, переписка з авторами, організація вчасної та 

якісної публікації журналу. Для виконання своїх завдань редакційна колегія 

може призначати відповідального редактора за тематичний випуск з числа 

членів редакційної колегії.  

1.6. Періодичність виходу журналу – 4 випуски на рік.  

1.7. Журнал реєструється як періодичне друковане видання у встановленому 

законодавством порядку. 

ІІ. ПУБЛІКАЦІЯ ЖУРНАЛУ 

 2.1. До публікації своїх наукових матеріалів у журналі «Journal of  Vasyl 

Stefanyk Precarpathian National University» запрошуються представники 

наукової громадськості як в Україні так і за кордоном. 

2.2. Всі матеріали, подані до публікації проходять обов’язкове таємне 

рецензування. 

2.3. Кожен випуск журналу затверджується до друку рішенням вченої ради 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

2.4. Редакційна колегія проводить політику спрямовану на входження журналу 

до міжнародних та вітчизняних наукометричних баз даних. 

2.5. Фінансування журналу здійснює ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Допускається фінансування за рахунок 

авторів та спонсорів.  
 


