
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІАДРІНА  

у Франкфурті-на-Одері 

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

 

Колективна монографія 
 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГРОМАД:  

ДОСВІД УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
 

 

До участі у написанні колективної монографії 

запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. 

Майбутнє видання стане результатом праці колективу 

авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити 

підсумки своїх досліджень. 

Матеріали приймаються українською мовою. 

Монографія буде видана європейським 

видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” 

(м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що 

дасть можливість авторам взяти участь у колективній 

науковій праці, опублікованій у країні Європейського 

Союзу.  

Колективній монографії буде присвоєно DOI, що 

дозволяє авторам знайти свою наукову працю на 

сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був 

розроблений фахівцями Державної науково-технічної 

бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства 

освіти і науки України та презентований 12 листопада 

2019 року.  

Вид видання – наукове, формат А5, тверда 

палітурка. 

Автори колективної монографії обов’язково 

отримують 1 примірник видання.  

http://ouci.dntb.gov.ua/


 

            РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

Джулія вон Блюментал, доктор юридичних наук, 

професор, президент, Європейський університет 

Віадріна у Франкфурті-на-Одері; 

Інес Хертел, доктор юридичних наук, професор, 

кафедра публічного права, адміністративного, 

європейського, екологічного, сільськогосподарського 

та господарського права, Європейський університет 

Віадріна у Франкфурті-на-Одері; 

Герхард Вулф, доктор юридичних наук, 

професор, кафедра кримінального права, 

кримінально-процесуального права та правової 

інформатики, Європейський університет Віадріна у 

Франкфурті-на-Одері; 

Вітвіцький Сергій Сергійович, доктор 

юридичних наук, доцент, ректор Донецького 

юридичного інституту МВС України. 

Назимко Єгор Сергійович, доктор юридичних 

наук, старший науковий співробітник, перший 

проректор Донецького юридичного інституту МВС 

України. 

Захарченко Андрій Миколайович, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач науково-дослідної 

лабораторії публічної безпеки громад Донецького 

юридичного інституту МВС України. 

Бобкова Антоніна Григоріївна, доктор 

юридичних наук, професор, керівник Донецького 

регіонального наукового центру, дійсний член 

(академік) Національної академії правових наук 

України. 

 

            КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

Прийом заявок та статей для публікації в 
монографії: до 5 березня 2021 року (включно)  
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 
7 днів після отримання матеріалів  
Електронна розсилка макету монографії: 21 травня 
2021 року 
Поштова розсилка друкованих примірників:  
28 травня 2021 року 

 
            УМОВИ УЧАСТІ 

Для публікації матеріалів у колективній 

монографії авторам необхідно до 5 березня 2021 

року (включно): 

1. заповнити заявку; 

2. надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua: 

- підрозділ монографії для публікації; 

- копію квитанції про оплату (після надання 

реквізитів).  

Реквізити для оплати надсилаються після 

прийняття матеріалів до друку! 

 

ТЕМА ЛИСТА: Колективна монографія у 

Франкфурті-на-Одері 

 

            ВАРТІСТЬ  

Відшкодування витрат за друк, коректування, 
редагування, верстку і поштову відправку колективної 
монографії складає 2400 грн. за 20 сторінок. Якщо 
підрозділ більше зазначеного обсягу, вартість кожної 
додаткової сторінки – 50 грн. Вартість додаткового 
екземпляру монографії – 500 грн. Для членів Центру 
українсько-європейського наукового співробітництва – 
2100 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати 
членом ЦУЄНС, можна за посиланням).  
 

 

            ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

• кількість авторів підрозділу не може перевищувати 
дві особи; 
• підрозділ монографії повинен представляти собою 
цілісний матеріал наукового змісту, що включає 
результати оригінальних досліджень автора; 
• обсяг підрозділу не менше 20 сторінок; формат А4 
через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 
14; поля з усіх сторін – 20 мм. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJz0HdMXnT2zd6Obdi8Pgr3zzh7kA5h-gA9ur9Olxq4bVsUQ/viewform
mailto:law@cuesc.org.ua
https://cuesc.org.ua/nabuttya-chlenstva/


     ОРІЄНТОВНЕ ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ 
МОНОГРАФІЇ 

• актуальні питання правового регулювання 
суспільних відносин, що забезпечує захист прав і 
свобод громадян, їх життя та здоров'я, попередження 
злочинів та кримінальних проступків, повагу до честі й 
людської гідності, дотримання норм суспільної моралі 
і порядку; 
• актуальні питання діяльності органів і підрозділів 
Національної поліції України, інших органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування щодо 
забезпечення публічної безпеки у населених пунктах; 
• досвід країн ЄС щодо правового забезпечення 
публічної безпеки громад та можливість використання 
цього досвіду в Україні. 
 

            ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ 
ТА ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ 

• матеріал у підрозділі монографії викладається у 
такій послідовності: назва підрозділу; короткий вступ з 
обґрунтуванням актуальності досліджуваного 
питання; формулювання мети дослідження; основна 
частина, яка містить аналіз досліджуваного питання, 
постановку проблем та обґрунтування пропозицій 
щодо їх вирішення; висновки; 
• у підрозділі обов’язково мають бути посторінкові 
посилання на використані джерела. Посилання 
потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за 
допомогою звичайних посилань програми Microsoft 
Word.  
 
 

 
Увага! Бібліографічний опис використаних джерел у 
посторінкових посиланнях складається мовою 
оригіналу та оформлюється з урахуванням 
розробленого в 2015 році Національного стандарту 
України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання». 
 
Редакційна колегія залишає за собою право відхилити 
поданий матеріал на етапі попереднього розгляду, 
якщо його зміст та оформлення не відповідає 
встановленим вимогам. За потреби редакційна 
колегія може вносити необхідні виправлення та 
уточнення, які істотно не змінюють зміст поданого 
матеріалу. 
 
 
          КОНТАКТИ 
Центр українсько-європейського наукового 
співробітництва є офіційним представником 
редакційної колегії колективної монографії в Україні 
(згідно з підписаним договором про міжнародне 
співробітництво).  
 
Контактна особа: Коробець Оксана Володимирівна 
– координатор з питань наукових заходів та проектів у 
галузі юридичних наук. 
Телефон: +38 (068) 473 07 28 
Електронна адреса: law@cuesc.org.ua  
Електронна сторінка: cuesc.org.ua 
Facebook: facebook.com/cuescinfo 
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
mailto:law@cuesc.org.ua
http://www.cuesc.org.ua/
http://www.facebook.com/cuescinfo
https://www.youtube.com/channel/UCu4akUz9RyclGddvWrAh5pQ


ЦІННІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ  

ПУБЛІКАЦІЇ РОЗДІЛУ У МОНОГРАФІЇ  

визначена у таких нових нормативно-правових актах: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF  

Для кандидатів та докторів для участі у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії: 

п. 6.  Рада утворюється у складі голови та членів ради - двох рецензентів і двох опонентів. Вчений, який пропонується до складу ради, 

повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core 

Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав. 

Для аспірантів для захисту у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора філософії: 

п. 11. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають 
основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються: статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових 
фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві). 

2. Наказ МОН України від 23.09.2019  № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19  

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:  

п. 2. Установити, що: 

1) основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня 

доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових 

публікацій належать: 

не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях); 

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: 

п. 2. Установити, що: 

2) основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох 

наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать: 

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано 

монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві). 

3. Додаток 3 (Анотований звіт) до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих 

навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління  Міністерства, подальше виконання цих 

робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (пункт 5 розділу ІІІ), 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015  № 1287 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16  

Для звітування в рамках наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених: 

п. 5.4. Анотованого звіту:  

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у закордонних виданнях мовами країн, які 

входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 5 цього Звіту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16


 

            ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ МОНОГРАФІЇ  

 

 

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки за сучасних умов: питання теорії  

 

Курбанов Я. Л. 

полковник поліції, 

декан факультету № 3 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Вступ 

Розроблення понятійного апарату, включаючи наукове обґрунтування і формулювання поняття «громадська безпека», 

розмежування і встановлення певних зав’язків з іншими суміжними правовими явищами має велике значення як для 

науково-дослідної, так і для правозастосовної діяльності. 1. … 

 

 

Формулювання мети дослідження … 

Основна частина, яка містить аналіз досліджуваного питання, постановку проблем та обґрунтування пропозицій 

щодо їх вирішення … 

 

 

Висновки 

Досягнення стану громадської безпеки забезпечується проведенням єдиної державної політики в галузі гарантування 

громадської безпеки, реалізацією системи заходів економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, 

адекватних загрозам життєво важливим інтересам особи, суспільства і держави. … . 

 

 

 
1 Кузьменко О.В. Завдання Національної поліції України: проблеми правового регулювання. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 196–

197. 


