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Шановні колеги! 

 

Повідомляємо, що у 2020 році грудневий номер наукового журналу 

«Wiadomości Lekarskie» (Польща), що індексується в наукометричній базі 

Scopus, буде присвячений проблемам медичного права.  

До номеру включатимуться наукові статті за результатами досліджень, 

апробованих на Медико-правовому форумі, який відбудеться 3-4 грудня 2020 

року на базі Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України. У випадку продовження 

карантинних заходів робота Форуму відбуватиметься в режимі онлайн. 

Прийом матеріалів здійснюється до 1 вересня 2020 р. включно на 

електронну пошту: medforum2020@ukr.net. Враховуючи, що випуск 

грудневого номеру наукового журналу «Wiadomości Lekarskie» планується 

до початку роботи конференції, просимо всі матеріали подавати вчасно, не 

порушуючи терміни, вказані у Додатку 3. 

 

Вимоги до наукових статей:  

1.  Статті мають відповідати тематиці Медико-правового форуму 

(бути присвячені проблемам медичного права, правового регулювання 

громадського здоров’я (приблизний перелік тем див.: Додаток 1). зміст 

статей має бути цікавим для цільової аудиторії журналу – медиків, 

фармацевтів, організаторів діяльності у сфері громадського здоров’я, юристів 

у сфері медичного права, які працюють у країнах ЄС, США, Канаді, 

Австралії та інших країнах.  

Наукові дослідження, які присвячені виключно аналізу вітчизняного 

законодавства і практики його застосування в Україні, переважно не 

визнаються такими, які представляють інтерес для читачів журналу 

Wiadomości Lekarskie. 

2. Представлені статті повинні бути підготовлені автором або 

колективом авторів (не більше 3-х авторів) самостійно, без порушень вимог 

академічної доброчесності (плагіату, самоплагіату, фальсифікації або 

фабрикації результатів дослідження). До кожної статті надається витяг з 

протоколу засідання кафедри або наукового відділу з рекомендацією 

публікації до друку. Редакційна колегія звертає увагу на те, що в разі 

виявлення порушень академічної доброчесності вона письмово повідомляє 

про це Міністерство освіти та науки України, а також керівника 

закладу вищої освіти або наукової установи, в якій виконувалась робота.  

3. Наукові статті публікуються лише англійською мовою. 

Стилістика і граматика має відповідати вимогам літературної англійської 

мови, з точним використанням термінології. Додатково до статті надається 

анотація українською мовою ідентична до анотації англомовної статті.   

4. Наукове дослідження, результати якого представлені у науковій 

статті (як оригінальній, так і оглядовій), обов’язково повинні ґрунтуватися на 

аналізі достатнього масиву емпіричного матеріалу. Зазначений матеріал 

має бути зібраний автором із застосуванням відповідних наукових методів 
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або безпосередньо (наприклад, шляхом опитування експертів у відповідній 

сфері, які безпосередньо застосовують відповідні правові норми, аналізу та 

узагальнення власної практичної діяльності, анкетування), або шляхом 

вивчення та узагальнення судової практики, інших документів, аналізу 

судової статистики тощо. Наукова стаття, емпірична база якої складається 

лише із документів (у тому числі і судових рішень) редакція журналу 

відносить до категорії оглядових.  

5. Враховуючи, що кількість оригінальних наукових статей у 

журналі має бути не менш, ніж 30%, редакційна колегія віддаватиме перевагу 

саме оригінальним науковим статтям. Разом із тим, це жодним чином не 

применшує наукову цінність оглядових статей, які ґрунтуються на достатній 

емпіричній базі. (Про особливості оформлення оригінальних та оглядових 

статей див.: Додаток 2).  

6. Перелік використаної літератури повинен налічувати достатню 

кількість джерел, що свідчитиме про репрезентативність дослідження (як 

правило, від 10 до 20). Частка літератури, яка видана протягом останніх 5 

років, має становити не менш, ніж 30%. Використання англомовних або 

інших наукових джерел, виданих за кордоном, є обов’язковим. Перевага має 

віддаватися науковим працям, виданим у наукових журналах, що мають 

високий Імпакт-фактор. Література має бути оформлена відповідно до вимог 

(див.: Додаток 2). 

7. Використання наукових джерел має бути коректним. 

Рекомендується на початку цитування вказувати автора (краще – із 

зазначенням роботи і року видання), далі – навести текст, наприкінці – 

зробити посилання.   

8. Для зручності підготовки публікації до видання редколегія 

просить авторів керуватися вимогами до статей у журналах видавництва 

ALUNA (Додаток 2). Статті необхідно надсилати у строки та в порядку, 

вказаному у Алгоритмі підготовки і проходження статті (Додаток 3).  

9. Вартість публікації статті в журналі Wiadomości Lekarskie 

становить 200 євро за статтю. Оплата за публікацію статті здійснюється на 

шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок видавництва 

ALUNA після одержання автором інформації про прийняття статті до 

публікації. 

10. Звертаємо увагу, що участь у Медико-правовому форумі є 

необхідною умовою публікації наукової статті в грудневому номері журналу 

«Wiadomości Lekarskie». Реєстраційний збір з кожного учасника конференції 

(співавтора статті в разі її підготовки декількома авторами) – 1000 грн. 

Сплата реєстраційного збору є підставою для участі у конференції та 

публікації тез доповіді у Збірнику матеріалів Медико-правового форуму, але 

не є гарантією публікації наукової статті в журналі Wiadomości Lekarskie. 

Учасникам, які представили наукові статті, що були відхилені з підстав 

невідповідності вимогам для опублікування у журналах видавництва 

ALUNA, сплачений реєстраційний збір не повертається.  
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Сплата реєстраційного збору здійснюється при подачі статті за такими 

реквізитами:  

 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України 

Скорочена назва: НДІ ВПЗ імені акад. В.В.Сташиса НАПрНУ 

Код ЄДРПОУ 23464860 

Держказначейська служба України 

МФО 820172 

Доходний Р/рахунок UA468201720313251001201004812 

Призначення платежу: за опублікування матеріалів у збірнику Медико-

правового форуму від П.І.Б. 

 

 

Телефон для довідок: (057) 715 62 08. 
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Додаток 1 

 
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ З МЕДИЧНОГО ПРАВА, ЯКІ 

ОБГОВОРЮВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС МЕДИКО-ПРАВОВОГО ФОРУМУ 

1. Конституційно-правові засади забезпечення права людини на життя та 

здоров’я.  

2. Практика ЄСПЛ щодо забезпечення права на здоров’я. 

3. Правове регулювання систем охорони здоров’я в зарубіжних країнах. 

4. Організаційно-правові засади функціонування системи охорони здоров’я в 

Україні. 

5. Правове регулювання фінансування охорони здоров’я. 

6. Правове регулювання медичного страхування. 

7. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: проблеми правового 

регулювання. 

8. Цивільно-правові засади надання медичних послуг.  

9. Правові засади здійснення медичної та фармацевтичної діяльності в Україні. 

10.  Захист прав пацієнтів. 

11. Особливості правового регулювання трудових відносин у сфері медичної та 

фармацевтичної діяльності. 

12. Корупційні ризики у сфері медичної і фармацевтичної діяльності та засоби їх 

попередження. 

13. Відповідальність медичного та фармацевтичного працівника за неналежне 

виконання професійних обов’язків. 

14. Медична помилка та професійний ризик у сфері охорони здоров’я. 

15. Правове регулювання відносин у сфері забезпечення громадського здоров’я 

(public health). 

16. Правове регулювання епідемічної безпеки. 

17. Попередження наркоманії, алкоголізму, інших негативних явищ, які завдають 

шкоду громадському здоров’ю. 

18. Правове регулювання вакцинації як засобу протидії розповсюдженню 

інфекційних захворювань. 

19. Правове регулювання продовольчої безпеки. 

20. Правове регулювання системи забезпечення якості лікарських засобів та 

медичних виробів. 

21. Корупційні зв’язки між лікарем і фармацевтом: проблеми протидії. 

22. Служба крові в Україні: проблеми правового регулювання. 

23. Трансплантація анатомічних матеріалів людини: проблеми правового 

регулювання. 

24. Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів. 

25. Використання допоміжних репродуктивних технологій: проблеми правового 

регулювання.  

26. Судово-медична експертиза: проблеми правового регулювання. 

27. Питання охорони здоров’я в судовій та правоохоронній діяльності. 

28. Вплив епідемічної ситуації на дотримання прав і свобод людини. 
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Додаток 2 

 

Требования к статьям в журналах 

издательства ALUNA 
 

Принимаются статьи только на английском языке 

Работа должна отвечать требованиям Хельсинкской декларации 

 
Объем научных статей, вместе с рисунками, таблицами и списком литературы, не должен 

превышать 21 600 знаков (12 страниц машинописного текста), обзорных статей 

- до 28 800 знаков (16 страниц машинописного текста). 

 
Титульная страница (не входит в объем статьи) должна включать: 
1. полное название работы; 
2. имя автора (или авторов) – сначала имя, потом первая буква отчества и фамилия (например: 

Инна А. Иванова); 
3. название учреждения (учреждений), город, страна. 

 
Оригинальные статьи должны иметь следующую структуру: 
Резюме оригинальной статьи должно содержать не менее 150 и не более 250 слов. Резюме 

оригинальных статей должны быть структурированы, то есть должны включать такие разделы 

как: 

цель (The aim), 

материалы и методы (Materials and methods), 

результаты (Results), 
выводы (Conclusions). 
ключевые слова (Key words) – 3-5 согласно Index Medicus (Medical Subject Reading). Ключевые 

слова не должны повторять название статьи. 

 
Текст оригинальной статьи 

Текст должен быть структурирован следующим образом: 

введение (Introduction), цель 

(The aim), 

материалы и методы (Materials and methods), 

результаты (Results), 
дискуссия (Discussion), выводы 

(Conclusions), литература 

(References). 
В Введении авторы представляют актуальное состояние данной тематики. В Цели 

определяют исследовательскую гипотезу и задачи своей работы. 

В Материалах и методах описывают все методы исследования и выводы этической комиссии 

ВУЗа по поводу применения данных методов. 

В разделе Результаты должны быть представлены результаты исследования. 

В Дискуссии (обсуждение) авторы указывают, в какой мере научные цели были достигнуты, 

насколько результаты работы являются оригинальными, а также ее потенциальные 

методологические ограничения и перспективы. 

В Выводах следует обратиться к целям исследования и их обсудить. 
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Обзорные статьи должны иметь следующую структуру: 
Резюме обзорной статьи (на языке оригинала и на английском языке) должно содержать от 

150 до 250 слов. ключевые слова (Key words) – 3-5 согласно Index Medicus (Medical Subject 

Reading). Ключевые слова не должны повторять название статьи. 

 
Текст обзорной статьи 

Текст должен быть структурирован следующим образом: 

введение (Introduction), цель 

(The aim), 

материалы и методы (Materials and methods), обзор и 

обсуждение (Review and discussion), выводы 

(Conclusions), 
литература (References). 
В Введении авторы представляют актуальное состояние данной тематики. В Цели 

определяют задачи своей работы. 

В Материалах и методах описывают все методы исследования. 
В разделе обзор и обсуждение авторы приводят обзор данной тематики, указывают, в какой 

мере раскрыта данная проблема и ее потенциальные ограничения и перспективы. 

В Выводах следует обратиться к целям исследования и их обсудить. 

 
Литература 

В конце статьи приводится список литературы. 

Литературные источники, оригиналы которых представлены кириллицей, должны быть 

транслитерированы латиницей и переведены на английский язык, (пример ниже). 

Не менее трети литературных источников должны быть представлены за последние 5 лет. 

 
Оформление литературы должно соответствовать требованиям Index Medicus: 

авторы должны быть расположены и пронумерованы в порядке цитирования в тексте, а не в 

алфавитном порядке. Каждая позиция - должна быть написана с новой строки, пронумерована, 

а также включать в себя: фамилию и инициалы автора (авторов), название статьи, название 

журнала, в котором она была опубликован (аббревиатуры названий журналов должны 

соответствовать Index Medicus), год издания, номер (арабскими цифрами), номера первой и 

последней страниц. 

Если авторов семеро или больше, то нужно записать имя первых трех с обозначением "и др.". 

Ссылки в тексте, в квадратных скобках, должны быть приведены арабскими цифрами. 

При цитировании книги надо отметить следующий номер позиции, автора, название, 

издательство, место и год издания. Опираясь на текст главы, обязательно надо отметить: 

фамилию автора, инициалы, название главы, фамилия автора (редактора) книги, инициалы, 

название книги, издательство, место и год издания, страницы. 

 

 

Пример оформления литературы 

 
Статьи до трех авторов 

Arrami M, Garner H. A tale of two citations. Nature. 2008;451(7177):397–399. 

 
Более трех авторов 

Navarro-González JF, Mora-Fernández C, Muros de Fuentes M et al. Effect of pentoxifylline on renal 

function and urinary albumin excretion in patients with diabetic kidney disease: the PREDIAN trial. J 

Am Soc Nephrol. 2015;26(1):220–229. 
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Онлайн публикации 

Helal R, Melzig MF. In vitro effects of selected saponins on the production and release of lysozyme 

activity of human monocytic and epithelial cel lines. Sci Pharm. 2011;79:337–349. doi: 10.3797/ 

scipharm.1012-15. 

 
Раздел книжки, более трех авторов 

Jagielski M. Pojęcie danych medycznych. In: Andres K, Bielak-Jomaa E, Jagielski M et al. Ochrona 

danych osobowych medycznych. Warszawa: C.H.Beck; 2016, p. 11–21. 

 
Раздел книжки, 1-3 автора 

Jagiełło D. Ramy odpowiedzialności i postępowanie dowodowe w związku z podejrzeniem stosowania 

dopingu w sporcie. In: Gardocka T, Jagiełło D, eds. Problemy prawne na styku sportu i medycyny. 

Warszawa: C.H.Beck; 2015, p. 3–11. 

 
Пример транслитерации на латиницу 

Автор(ы). Транслитерированное название статьи [Перевод названия статьи на английский язык]. 

Название периодического издания. год;номер:страницы. (Язык оригинала статьи). 

 
Berezin A. E. Elevatsiya kontsentratsii triglitseridov v plazme krovi i kardiovaskulyarnyy risk 

[Triglycerides plasma level elevation and cardiovascular risk]. UkrainianMedicalJournal. 2015; 

3(71):70-76. (In Ukrainian). 

 
В конце статьи следует привести 

1. в рамках какой НИР выполнялась данная работа (статья), информацию о грантах и другие 

источники финансирования; 

 
2. номера ORCID авторов и вклад авторов в статью согласно ниже приведенному 

распределению (ORCID AND CONTRIBUTIONSHIP): 
A - Work concept and design 

B – Data collection and analysis 
C – Responsibility for statistical analysis 
D – Writing the article 
E – Critical review 
F – Final approval of the article 
(ФИО автора, номер ORCID, буква соответствующая вкладу автора). 

 

3. адрес для корреспонденции (CORRESPONDING AUTHOR): 

ФИО автора, учреждение, полный адрес учреждения, номер телефона и адрес электронной 

почты автора (на английском языке). 

 
Таблицы и рисунки 

Таблицы и рисунки должны быть размещены в отдельных файлах и пронумерованы, таблицы - 

римскими цифрами, рисунки - арабскими цифрами. 

Ссылки в тексте статьи на таблицы приводятся римскими цифрами, на рисунки – арабскими. 

 
Рисунки и фотографии (с названиями и примечаниями) должны быть отправлены в 

электронном виде, в одном из форматов: * .cdr, * .tif, * .eps, * .gif или * .jpg (300 точек на дюйм) 

в отдельных файлах. 

 
Графики и таблицы (с названиями и примечаниями) присылаются в отдельных файлах  в 

формате MS Word (* .doc) или Microsoft Excel. 
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В тексте статьи нужно указать расположение таблиц и рисунков приведя их номер. 

 
Правила рецензирования статей 

Авторские варианты, написанные без соблюдения требований, к рассмотрению не 

принимаются. Неполные рукописи или такие, которые не отвечают требованиям, будут 

отправлены к авторам без оценки сути и качества работы. 

Статьи, к которым нет замечаний, направляются к независимым рецензентам. 

Научные работы оцениваются с точки зрения актуальности, научной новизны, значения для 

дальнейших научных исследований и клинической практики. 

Работа будет принята к публикации только после положительных отзывов  рецензентов. 

 
Каждый автор получает PDF – версию номера. 

 
Статьи просим присылать с помощью Editorial System https://wiadlek.pl 

 

Структура статьи 

 

1. полное название работы; 

2. имя автора (или авторов) – сначала имя, потом первая буква отчества и фамилия (например: 

Инна А. Иванова); 

3. название учреждения (учреждений), город, страна; 

4. ABSTRACT (оригинальной статьи) 

- The aim 

- Materials and methods 

- Results 

- Conclusions 

- Key words 

5. INTRODUCTION 

6. THE AIM 

7. MATERIALS AND METHODS 

8. RESULTS 

[обзор и обсуждение (review and discussion) для обзорной статьи]; 

9. DISCUSSION 

10. CONCLUSIONS 

11. REFERENCES 
12. данные НИР в рамках которой выполнена статья, информация о грантах и других 

источниках финансирования; 

13. ORCID and СONTRIBUTIONSHIP: 
(ФИО автора, номер ORCID, буква соответствующая вкладу автора); 
14. Conflict of interest: 

15. Corresponding author (имя автора, полный адрес учреждения, номер телефона и адрес 

электронной почты автора). 

17. Received: дата 
18. Accepted: 
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Додаток 3 

 

 

АЛГОРИТМ НАДАННЯ СТАТТІ У ГРУДНЕВИЙ НОМЕР ЖУРНАЛУ 

“WIADOMOŚCI LEKARSKIE”, 2020 РІК,  

ПРИСВЯЧЕНИЙ ПРОБЛЕМАМ МЕДИЧНОГО ПРАВА 

 
 

№ Дата Етап 

1 До 1 вересня 2020 р.  Сплата реєстраційного збору – 1000 грн. з кожного учасника 

конференції (співавтора статті). 

Прийом статей для попереднього аналізу на відповідність 

тематиці та вимогам, перевірка на академічну доброчесність 

(плагіат), здійснення попереднього рецензування. 

На цьому етапі подача статті можлива українською мовою 

(при використанні англомовної літератури допускається 

подача матеріалу українською мовою з цитатами 

відповідних фрагментів) 

2 З 7 вересня 2020 р.  

по 14 вересня 2020 р.  

Робота авторів над доопрацюванням статей з урахуванням 

рекомендацій рецензентів (за необхідності) 

3 З 15 вересня 2020 р. по 

28 вересня 2020 р.  

Повторний аналіз тексту публікації, встановлення 

відповідності статті усім вимогам, прийняття рішення про 

опублікування статті. При прийнятті позитивного рішення 

авторам надається час на переклад англійською мовою (у 

випадку подачі статті українською мовою) й остаточне 

оформлення статті.  

4 З 5 жовтня 2020 р. по  

12 жовтня 2020 р. 

Аналіз якості англомовної версії статті. У разі задовільної 

якості статті вона спрямовується до опублікування. 

Автор надсилає остаточний варіант тез українською мовою 

для публікації у збірнику матеріалів Форуму. 

5 З 12 по 16 жовтня 2020 

р. 

Перерахування на рахунок видавництва «Aluna» коштів за 

публікацію статті в сумі 200 євро 

 


	Принимаются статьи только на английском языке
	цель (The aim),
	Текст оригинальной статьи

	введение (Introduction), цель (The aim),
	Текст обзорной статьи

	введение (Introduction), цель (The aim), (1)
	Литература

	Литературные источники, оригиналы которых представлены кириллицей, должны быть транслитерированы латиницей и переведены на английский язык, (пример ниже).
	Пример оформления литературы
	Пример транслитерации на латиницу

	В конце статьи следует привести
	3. адрес для корреспонденции (CORRESPONDING AUTHOR):
	Таблицы и рисунки

	5. INTRODUCTION
	9. DISCUSSION
	13. ORCID and СONTRIBUTIONSHIP:
	14. Conflict of interest:
	18. Accepted:

