До уваги авторів!
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
Тематичні вимоги.
Журнал приймає до друку матеріали, які стосуються: творчої спадщини Євгена Ерліха та її
впливу на сучасне праворозуміння, правопізнання і правозастосування; соціологічного і
антропосоціокультурного підходів до праворозуміння, правовопізнання і правозастосування; нових
гіпотез і концепцій природи права, які заявили про себе наприкінці ХХ – у ХХІ столітті; людської
гідності і людських прав; судового та альтернативних методів вирішення правових спорів; історії і
сучасної діяльності правничого факультету Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича, на якому майже чверть століття у період піку своєї творчості працював Євген Ерліх.
Наукові вимоги.
Журнал приймає до публікації рукописи статей, есе, лекцій, рецензій на книги та переклади
праць Євгена Ерліха та інших видатних науковців Чернівецького університету англійською та
українською мовами.
У статтях окреслюються авторські аргументи в ході обширного аналізу наукової проблеми. Есе
мають вужчі рамки, їх головна мета – започаткувати нову наукову дискусію. До публікації
приймаються рецензії на книги, що опубліковані впродовж останніх двох років. В останньому
випадку потрібно надіслати опубліковане видання, що рецензується.
Рукопис повинен бути створений особисто тією особою (особами), що вказана (вказані) як
автор (автори); не повинен бути опублікований (повністю або частково) чи перебувати на розгляді
щодо опублікування у будь-якому іншому виданні.
Рукопису повинен бути властивий науковий стиль викладу матеріалу (точність, лаконічність,
логічність, зрозумілість) та високий науковий рівень.
Рукопис наукової статті має містити такі структурні елементи:
а) постановку проблеми та визначення її зв'язку з важливими науковими чи практичними
проблемами;
б) оцінку ступеня наукової розробки проблеми із зазначенням невирішених попередниками
аспектів загальної проблеми, розв’язанню котрих присвячується стаття;
в) мету дослідження;
г) конкретні задачі дослідження;
ґ) обґрунтування методології дослідження (в тому випадку, якщо вона містить новизну і може
зацікавити читача, зважаючи на предмет статті);
д) виклад основного матеріалу дослідження та здобутих автором (авторами) наукових
результатів;
е) висновки, у яких стисло зазначається, в чому саме полягає досягнення поставленої мети та
вирішення конкретних задач дослідження.
Дані елементи у тексті рукопису виділяти не потрібно. Проте доцільно (за потреби) виділяти
курсивом ключову термінологію та основні положення статті.
Кожен рукопис надсилається редколегією журналу на подвійне анонімне рецензування
провідним фахівцям Європи та світу з відповідної тематики.
Щоб забезпечити анонімність рецензування не вказуйте своє ім'я чи будь-які ідентифікуючі
дані в рукописі. Ці відомості слід зазначити в окремому документі «Довідка про автора»:
1. Ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву наукової
установи, країну (українською та англійською мовами).
2. Електронну адресу, ідентифікатори ORCID (Єдиний міжнародний реєстр учених
можна отримати на сайті http://orcid.org/) та ResearcherID.
3. Індекс Гірша (Googlе Scholar) із вказівкою посилання на профіль автора в Google
Scholar.
4. Фото автора у форматі jpeg (обсягом не менш як 100 kb, 300 dpi).
5. Поштову адресу та номер телефону.
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Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді
повернути редакційній колегії у рекомендований термін.
Редакційна колегія зберігає за собою право редагувати рукописи, а після публікації
розміщувати їх на веб-сайті журналу.
Етичні вимоги.
Журнал суворо дотримується принципу чистоти та чесності в науковій діяльності, слідуючи
рекомендаціям Комітету з етики видавничої справи (CОРЕ) щодо шляхів реагування на можливі акти
неетичної поведінки авторів.
Плагіат та самоплагіат не допускаються.
Технічні вимоги.
Рукописи приймаються українською та англійською мовами. Для подання матеріалів на розгляд
редколегії авторам потрібно зареєструватися на сайті ehrlichsjournal.chnu.edu.uа. У випадку
виникнення питань щодо вищевикладеного звертайтесь за адресою ehrlich_journal@chnu.edu.uа.
Рукописи мають включати українською та англійською мовами:
1. Назву (не більше 15 повнозначних слів), котра повинна точно відображати зміст
праці, містити ключові слова.
2. УДК.
3. Анотацію (обсягом не менш як 1800 знаків) – коротку стислу характеристику змісту
праці і результатів досліджень, що дозволяє читачеві зрозуміти, чи може зацікавити його
повний текст рукопису. Анотація повинна містити усі без винятку структурні елементи, які
містяться у рукописі статті.
4. Ключові словa. Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту
статті, відображати результати дослідження і забезпечувати їх тематичний пошук. Ключові
слова потрібно подавати у називному відмінку через крапку з комою.
Рекомендований обсяг тексту рукопису: статті – 4000-7000 слів, есе – 2500-4000 слів; рецензії –
1500-2500 слів.
Усі абревіатури та скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані
при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі
цитат, цифрових і фактичних даних. Бібліографічні посилання в тексті оформляються за допомогою
квадратних дужок двома цифрами. Перша – порядковий номер праці в списку літератури, друга –
сторінка цитованої праці (наприклад [2, 148], або [4, ст. 26] – якщо посилання на статтю закону).
5. Список літератури подається в кінці рукопису (в алфавітному порядку або в
порядку згадування) під назвою «Використані матеріали». При оформленні бібліографічних
посилань та списку літератури слід дотримуватись ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 8302:2015.
Також подається список літератури, оформлений латиницею – References. Даний список
оформлюється згідно з міжнародним стандартом АРА. В разі необхідності «Рекомендації до
оформлення References» будуть надіслані авторам для ознайомлення.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Відповідальність за зміст і достовірність рукопису несе автор.
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