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НАПРЯМКИ, за якими здiйснюється набiр наукових робiт:
•12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
•12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
•12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право;
•12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;
•12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;
•12.00.06 – земельне право; аграрне право, екологічне право; природоресурсне право;
•12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право
•12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
•12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність;
•12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура;
•12.00.11 – міжнародне право.

Інші напрями:
•07.00.00 - Iсторичнi науки;
•08.00.00 - Економiчнi науки;
•09.00.00 - Фiлософськi науки;
•10.00.00 - Фiлологiчнi науки;
•13.00.00 - Педагогiчнi науки;
•19.00.00 - Психологiчнi науки;
•22.00.00 - Соцiологiчнi науки;
•23.00.00 - Полiтичнi науки;
•25.00.00 - Державне управління;
•26.00.00 - Культурологія;
•27.00.00 - Соціальні комунікації.
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Вимоги щодо змісту та оформлення роботи:
•Формат статті - A4, орієнтація - книжкова, матеріали збережені та підготовлені у
форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx);
•Поля (всі сторони) - 2 см;
•Основний шрифт - Times New Roman;
•Розмір шрифту основного тексту - 14 пунктів;
•Міжрядковий інтервал - полуторний;
•Вирівнювання тексту - по ширині;
•Автоматична розстановка переносів - включена;
•Абзацний відступ (новий рядок) - 1,25 см;
•Нумерація сторінок - не ведеться;
•Посилання на літературу - у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний
список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються;
•Обсяг - від 5 до 20 сторінок включно.

Вимоги до змісту статті:
Структурні елементи наукової статті
•індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
•прізвище та ініціали автора (-ів), місце роботи (навчання), вчений ступінь, вчене звання,
посада – двома мовами на вибір (українською або російською та англійською для індексу
цитованості робіт в всесвітній мережі інтернет та науково-метричних базах Світу);
•назва статті - двома мовами (українською або російською та англійською);
•анотації (мінімум 3 речення) та ключові слова (мінімум 5 слів) - двома мовами
(українською або російською та англійською);
•текст статті може бути українською, російською, англійською.
•список літератури.
•JUNIOR - Після списку літератури зазначається прізвище та ініціали наукового
керівника/консультанта (курсивом, вирівнювання по правому краю), а також
прикріплюється скан-копія рецензії із завіренням підпису наукового керівника.

Вимоги щодо оформлення літератури:
•Список використаних джерел подається наприкінці роботи і відповідно до стандартів
бібліографічного опису, включаючи нормативно-правові акти.
•Посилання на джерела необхідно робити у тексті в квадратних дужках із зазначенням
номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [1, с. 12]. Список використаних джерел
подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до стандартів
бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис»
(ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007
року № 342);
•В тексті роботи не повинно бути переносу слів та макросів. Малюнки, схеми, таблиці
тощо розміщуються на окремій, останній сторінці, а не в тексті роботи.
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Умови оплати за публікацію в журналі:
1.Оплата за публікацію в науково-практичному журналі «Світ науки та освіти» (The
World of Science and Education) - розрахований на наукових та освітніх працівників,
викладачів, вчителів та аспірантів та практикуючих фахівців.
Умови оплати
Публікація статті до 10 сторінок - 250,00 UAH
Кожна наступна сторінка - +20,00
Доступ до електронної (pdf) версії журналу - 0
Сертифікат в електронному (pdf) форматі, що підтверджує розміщення статті - 70,00
Друкований екземпляр сертифікату, що підтверджує розміщення статті - 100,00
Друкований екземпляр журналу - 150,00
2.Оплата за публікацію в науково-практичному журналі «Світ науки та освіти»
(The World of Science and Education) JUNIOR – розрахований на студентів та учнів 9-11
класів навчальних закладів I-III рівня акредитації.
Умови оплати
UAH
Публікація статті до 5 сторінок
150,00
Кожна наступна сторінка
+20,00
Доступ до електронної (pdf) версії журналу 0
Сертифікат в електронному (pdf) форматі, що підтверджує розміщення статті
70,00
Друкований екземпляр сертифікату, що підтверджує розміщення статті
100,00
Друкований екземпляр журналу 150,00
Способи оплати:
1. Банкіський переказ.
2. Платіжні картки:
Реквізити для сплати оргвнеску:
картковий рахунок: 5169 3305 0708 2482 ПАО КБ «Приватбанк» для розрахунку
через ПРИВАТБАНК
Поточний рахунок: 26000052213488для розрахунку через інші банківські системи
Отримувач: Нанарова Ольга Олександрівна
Призначення платежу: оплата за публікацію П.І.Б. автора роботи.
При сплаті внеску у відділеннях інших банків чи за допомогою електронних систем
переказу коштів необхідно вказати такі дані:
Банк одержувача: ЗАТ КБ «ПриватБанк»
МФО банка одержувача: 305299
КОД ОКПО банку: 14360570
Рахунок отримувача: 5169 3305 0708 2482
П.І.Б. одержувача: Нанарова Ольга Олександрівна
Призначення платежу: оплата за публікацію П.І.Б. автора роботи.
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