
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ  

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНТЕРНАУКА» 
Запрошують взяти участь в колективній монографії на 

тему: 
 

 «Актуальні проблеми розвитку держави і права» 
(Actual problems of state and law development),  

Прага, Чехія 
(з присвоєнням ISBN (Чехія, ЄС) и DOI  

 
Матеріали приймаються: до 30 грудня 2020 року. 

Розсилка Pdf-версії: до 30 січня 2021 року. 
Розсилка друкованих збірників: до 15 лютого 2021 року 

 
Монографія буде розміщена на сайті Видавничого дому 

«Інтернаука» та у наукометричних базах. 
 

Розділи: 

 

Витрати: 
Оргвнесок складає 75 грн. за сторінку тексту. 
Друкований примірник - 180 грн. 

Реквізити для оплати публікації надсилаються автору 
після отримання редакцією матеріалів для публікації та 

позитивного рецензування. 
 

 
Загальні вимоги до оформлення: 
1. Учасник може представляти кілька доповідей; 
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – 3; 
3. Мінімальна кількість сторінок – 10; 
4. Формат тексту: Microsoft Word (* .doc, * .docx); 
5. Мова тексту довільна: українська, англійська, 
російська, чеська; 
6. Орієнтація: книжкова, альбомна орієнтація заборонена; 
7. Сторінка – А4; 
8. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см; 
9. Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) – 14; 
10. Міжрядковий інтервал: полуторний, абзац 1 см; 
11. Структура – довільний виклад матеріалу у вигляді 
цілісного тексту наукового дослідження. Елементи вступ, 
аналіз і т.п., які притаманні статті не формуються. 

 
Детальна інформація щодо оформлення 
дослідження: 

1. На початку наукової роботи в верхньому лівому 
кутку вказується розділ, до якого належить Ваша робота. 
Інформацію про заплановані розділи монографії, Ви 
зможете дізнатися на сторінці запланованої монографії. 
Наприклад: Розділ – Транспорт. 

2. Прізвище та ім’я автора (-ів) праці : кегль 14, малі 
літери, шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю); 

3. Структура – довільний виклад матеріалу у 
вигляді цілісного тексту наукового дослідження. 
Елементи вступ, аналіз і т.п., які притаманні статті не 
формуються. 

4. Оформлення таблиці: шрифт TNR, кегль 11-14. 
Назва над таблицею (Таблиця 1. Назва таблиці) 
орієнтоване по правому краю. У тексті перед таблицею 
посилання на таблицю (……. табл.1 …..). 

5. Оформлення малюнка: кожен малюнок має бути 
підписаним та пронумерованим. В тексті Вашої наукової 
роботи повинні міститися посилання на малюнок, після 
цього розміщається сам малюнок, а під ним напис 
(наприклад): Малюнок 1. Назва назва назва назва. 

 

 
6. Список літератури: формується в будь-

якому стилі на розсуд автора в порядку згадування 
джерела в тексті. У монографії будуть сформовані 
окремі списки літератури для кожного розділу. Всі 
джерела вказані в підрозділах будуть змінені 
відповідно до загальних в розділі списку. 
 

 
Подача матеріалів: 

1. Матеріали надсилаються на e-mail 
editor@inter-nauka.com 

2. Після надходження матеріали 
направляються на рецензування і після 
позитивного рецензування автору 
надсилається рахунок. 

 
Контакти: 

+38(044)222-5889 
+38(067)333-4556 

                           editor@inter-nauka.com - Теорія та історія 
держави і права 

- Право соціального 
забезпечення 

- Історія політичних і 
правових навчань 

- Земельне право; аграрне 
право 

- Конституційне право - Екологічне право; 
природоресурсне право 

- Муніципальне право - Адміністративне право і 
процес 

- Цивільне право і 
цивільний процес 

- Фінансове право 

- Господарське право - Інформаційне право 

- Господарсько-
процесуальне право 

- Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право, 
правоохоронна діяльність 

- Трудове право - Міжнародне право 
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