
Шановні колеги, доброго дня! 

 

Оголошується набір статей до фахового наукового 

журналу 

«Держава та регіони. Серія: Право»  

№ 3 (2020) 

 
Науковий журнал «Держава та регіони. Серія: Право»  внесений до 

Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з юридичних 

наук (спеціальності: 081 «Право», 293 «Міжнародне право») відповідно до 

Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (Додаток 1). 

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 

Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Право» індексується в міжнародній 

наукометричній базі даних Google Scholar. 

 

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового 

ідентифікатора DOI.  
 

 

Набір триває включно до 14 серпня 2020 року 

 
 

 

Тематичні розділи журналу: 
 

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

2. Конституційне право; муніципальне право 

3. Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право 

4. Господарське право, господарсько-процесуальне право 

5. Трудове право; право соціального забезпечення 

6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 

7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність 

10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура 

11. Міжнародне право 

12. Філософія права 

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТЕЙ: 
 

Для опублікування статті необхідно до 14 серпня заповнити довідку про автора та  

на електронну пошту редакції admission@law.stateandregions.zp.ua направити: 

 статтю; 

 відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації 

становить 800 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24789212,3.html
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https://docs.google.com/forms/d/1RE_GpiE_IuHIBFnCOP8H9cr91gXVIxyyx9Wlz4ftezc/edit
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окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням 

статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. 

 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Ворнова_стаття, Воронова_квитанція. 
 

Авторські примірники наукового журналу «Держава та регіони. Серія: Право» будуть направлені 

на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 14 жовтня 

2020 року. 

 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список 

літератури. 

- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см; 

- міжрядковий інтервал – 1,5; 

- шрифт «Times New Roman» – 14; 

- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою 

клавіші Tab і знаків пропуску); 

- текст вирівнюється по ширині. 

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням 

номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. 

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел 

відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»). 

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

 

Вартість публікації становить 800 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова 

сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, 

пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою 

пересилкою журналу авторам. 

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність 

плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. 

 

 

СТРУКТУРА СТАТТІ: 

1. Загальні вимоги: 
Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи: 

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або 
практичними завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, 
на які спирається автор; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 
- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі. 

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані 
вперше, або на наступній сторінці. 
3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова мовою статті та англійською 
мовою; обсяг анотації – мінімум 1800 знаків без пробілів, кількість ключових слів – мінімум 5 
слів. 



 

Мова публікацій: українська, російська, англійська. 
 

Стаття повинна мати такі структурні елементи: 
- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); 
- тематичний розділ журналу; 
- прізвище та ініціали автора (-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, 

посада та місце роботи (навчання) та назва статті; 
- текст статті; 
- список літератури; 
- анотації та ключові слова двома мовами. 
 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

УДК 347.1 

 

Тематичний розділ:  Цивільне право та процес 

 

О. В. Воронова 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права, 

Класичний приватний університет 
 

ІНТЕРЕС ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ  

ЗАХИСТУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
 

Анотація мовою статті. 

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). 

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву 

статті. 

 

Постановка проблеми. Потрібно зрозуміти, в яких межах і який саме інтерес як 

самостійний об’єкт захисту може захищатися з погляду закону та права. Необхідно чітко уявити, 

що саме підлягає захисту, а тому питання визначення та розмежування категорії інтересу від 

інших споріднених понять набуває першочергового значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. … 

Мета статті – дослідити правову проблематику захисту інтересу в цивільному праві 

України як складового елемента. 

Виклад основного матеріалу. … 

Висновки і пропозиції. … 

 

Список використаної літератури: 

 

1. Венедиктова І. В. Співвідношення суб’єктивного права і законного інтересу в цивільному 

праві. Право і безпека. 2005. № 3 (4/3). С. 110–113. 

 

 

Voronova O. Interest as Component Element of Defence in the Civil Law of Ukraine 

Анотація англійською мовою. 

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). 

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

 



 

Контакти: 

Редакція наукового журналу «Держава та регіони. Серія: Право», 

Класичний приватний університет, 

вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002 

Телефон: +38 050 810 87 82 

Електронна пошта: admission@law.stateandregions.zp.ua 

Офіційний сайт: www.law.stateandregions.zp.ua  
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