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ЗА СПРИЯННЯ
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй з відновлення та
налагодження миру
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
З метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких
робіт запрошуємо прийняти участь у написанні колективної монографії:
«ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Передбачається формування розділів монографії з урахуванням наступних
напрямів наукових досліджень:
РОЗДІЛ 1. Конституційно-правові основи взаємодії держави, суспільства
та особистості: правове регулювання, захист, напрямки розвитку (вітчизняний
та міжнародний досвід)
РОЗДІЛ 2. Правове регулювання інститутів громадянського суспільства
в умовах глобалізації (євроінтеграції).
РОЗДІЛ 3. Сучасні виклики для органів місцевого самоврядування в
контексті децентралізації
РОЗДІЛ
4.
Конституційно-правова
реформа
правосуддя
та
правоохоронних органів
РОЗДІЛ 5. Адміністративно-територіальна реформа як основа
децентралізації.
РОЗДІЛ 6. Соціально-економічний розвиток та ресурсне забезпечення
громад в умовах децентралізації публічного управління та трансформації
конкурентоздатності територій.
РОЗДІЛ 7. Реформування системи публічних послуг в умовах
децентралізації.
РОЗДІЛ 8. Економічна безпека держави в умовах адміністративної

реформи: правовий аспект.
До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці,
представники правоохоронних органів, викладачі та аспіранти. Наукові роботи
аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим
керівником.
Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних
спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.
Монографія видається з присвоєнням УДК і номера ISBN, а також
передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ України, щоб
з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло
зацікавлених читачів. Автори колективної монографії отримують примірник
видання.
Матеріали необхідно надіслати з позначкою у темі листа «Колективна
монографія» на електронну адресу: declog@ukr.net
Графік формування та публікації монографії:
Прийом заявок та статей для публікації
до 30 вересня 2018 року
в монографії
(включно)
Відповідь про прийняття матеріалів
впродовж 5 днів після
отримання матеріалів
Поштова розсилка монографії
з 01 по 15 грудня 2018 року
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
стаття подається українською, російською або англійською мовою;
стаття має бути цілісним матеріалом наукового змісту, що включає
результати оригінальних досліджень автора;
обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал;
шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
Загальна структура статті:
- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, учене звання,
установа, місто, країна – (шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1,
розміщення – у правому верхньому куті першої сторінки);
- назва статті – великими літерами (шрифт Тimes New Roman, кегль
14 рt, інтервал 1, вирівнювання по центру);
- анотації та ключові слова мовою оригіналу статті та англійською
мовами (обсягом не менше 5-ти речень, кількість ключових слів – мінімум 5
слів);
- стаття (текст) – шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1,5,
відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині;
- список використаних джерел – шрифт Тimes New Roman, кегль 14 рt,
інтервал – 1,5, вирівнювання – по ширині.
- постановка 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 означена наукова праця;
- формулювання цілей наукової праці (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
- висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямку.
Технічні вимоги до статті:
- стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора МS Word.
Розмір сторінки – формат А-4. Поля сторінки – 2 см з усіх боків. Сторінки не
нумеруються. Автоматичні переноси не використовуються. Файл документа
(статті) має бути названий прізвищем автора;
- малюнки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Для назв таблиць,
підпису малюнків використовується шрифт Тimes New Roman, 14 рt, жирний.
Усі ілюстративні елементи (зображення, малюнки та ін.) повинні бути
згруповані як єдиний об'єкт. Формули розміщуються по центру з нумерацією
по правому краю. Для набору формул використовується редактор формул МS
Office. Забороняється використовувати скановані об'єкти;
- список літератури подається в кінці тексту мовою оригіналу.
Посилання на праці всіх науковців, прізвища яких згадуються в тексті, та
джерела статистичних даних обов’язкові. Бажано, щоб посилання були на
першоджерела. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в

квадратних дужках по тексту. Джерела у списку літератури повинні бути
оформлені згідно нормативних вимог, у алфавітному порядку.
Примітки:
- автор наукової праці відповідає за правильність, достовірність та належність
йому особисто викладеного матеріалу, точність викладених у роботі фактів (даних) та
якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності);
- право редагувати та рекомендувати статтю до публікації залишається за
редакційною колегією.

Фінансові умови участі
Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову
відправку колективної монографії складає 600 гривень за 20 сторінок. Якщо стаття
більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 20 гривень. На
кожну статтю надсилається один примірник монографії. Вартість додаткового
екземпляра монографії – 100 грн. Поштові витрати – за кошти отримувача
відправлення. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття
статті до публікації.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
Прізвище /і'мя / по батькові
автора(ів)
Науковий ступінь / учене звання
Місце роботи
(назва університету /
організації)
Посада
Назва Розділу монографії
Назва статті
Поштова адреса в такому
форматі:
- для пересилання Укрпоштою:
ПІБ,
вулиця, № будинку, № квартири,
місто, індекс, країна;
- для пересилання Новою
поштою: ПІБ,
- номер телефону
отримувача,
- країна, місто,
- № відділення Нової пошти
Моб. телефон
E-mail
Кількість додаткових
примірників монографії

Контакти:
Татаренко
Галина Вікторівна
Капліна
Галина Анатоліївна

Відповідальна особа з
подання статей до монографії

питань

Відповідальна особа з питань друку
та розсилки монографії

тел.:
+ 38 0501589273
+ 38 0988840434
тел.:
+ 38 950527278

Адреса оргкомітету
Проспект Центральний 59-А, каб. 314, Сєвєродонецьк, Україна, 93406
E-mail: declog@ukr.net

Телефон для довідок: +38 (050) 1589273
Електронна сторінка: http://pravo-snu.com.ua/
Електронна адреса: declog@ukr.net

