
 

 
 

Шановні автори!  
                                                    Запрошуємо Вас до публікації 

у зарубіжному науковому журналі 
«Recht der Osteuropäischen Staaten»  

3/2020 
 

                                                                            Набір триває включно до 19 червня 2020 року 

 

Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS) – науковий журнал з юридичних наук, заснований 
Ґьоттінґенським університетом імені Георга Августа (Німеччина) з метою обміну науковими 
знаннями між Західною та Східною Європою. 

До друку приймаються наукові статті докторів та кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, 
здобувачів), а також практикуючих юристів з усіх галузей права.  

Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «ReOS», вважається публікацією у періодичному 
науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та 
Європейського Союзу, з наукового напряму «Право», відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); 
відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження 
ступеня доктора філософії).  
 
 
Для публікації статті в журналі «Recht der 
Osteuropäischen Staaten» № 3/2020 необхідно 
до 19 червня 2020 року надіслати на 
електронну пошту редакції reos@uni.kiev.ua 
такі матеріали: 

 статтю, оформлену згідно всіх вимог, що 
пред’являються редакцією. Авторам, чиї 
статті не відповідають вимогам, може 
бути відмовлено у публікації; 

 довідку про автора; 
 квитанцію про сплату. 

*Реквізити для сплати публікації надаються 
автору після вдалого проходження 
рецензування статті. Про результати 
рецензування автору буде повідомлено 
протягом 1-2 тижнів з дня отримання 
редакцією матеріалів. 

Після надання автором статті в редакцію 
журналу «Recht der Osteuropäischen Staaten» 
вона проходить внутрішнє анонімне 
рецензування. Рецензування здійснюється 
одним з членів редакційної колегії, який є 
визнаним фахівцем у галузі знань за 
тематикою представленої роботи. Об'єктивні 
рецензенти ретельно оцінюють якість 
поданої статті, в тому числі з використанням 
своїх персональних критеріїв. Рецензенти 
перевіряють рукописи на предмет 
обґрунтованості обраної дослідницької 
методології і процедур. Крім того, вони здатні 
виявити неетичні дії або плагіат. У разі 
виникнення у рецензента зауважень до статті, 
вона може бути повернена автору на 
доопрацювання. 
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Вартість публікації 
Вартість публікації наукової статті у журналі «Recht der Osteuropäischen Staaten» становить  
80 євро у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент здійснення платежу. 
 
 
Загальні вимоги до наукової статті: 
- стаття має представляти власні міркування 
автора на сформульовану тему; 
- стаття має містити в собі ідеї, які 
характеризуються високим рівнем 
узагальнення і наукової новизни; 
- максимальний обсяг статті – 12 сторінок; 
- мова статті – українська, російська, 
англійська чи німецька. 
 
Технічні вимоги: 
Статті приймаються у форматі Microsoft Word 
(розширення doc). Обсяг статті – до 
12 сторінок, формат А4 (297 x 210).  

Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, 
нижнє – 2 см. 

Шрифт – Times New Roman 14. Інтервал між 
рядками – 1,5. Дозволяється застосування 
напівжирного шрифту і курсиву.  

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, 
то вони повинні бути компактними, мати 
назву, шрифт тексту – Times New Roman, 
розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій 
не повинен бути більше ширини сторінки. 

Вимоги до оформлення статті: 
Англійською мовою подається: 
- назва статті; 
- відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, 
вчене звання, посада, місце роботи); 
- розширена анотація (1,8-2 тисячі знаків); 
Мовою статті подається: 
- назва статті; 
- відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, 
вчене звання, посада, місце роботи); 
- вступна частина (вступ); 
- мета статті; 
- виклад основного матеріалу; 
- висновки. 

Якщо стаття англійською мовою, назва 
статті та відомості про автора 
подаються лише один раз перед анотацією. 

Список використаних джерел подається у 
вигляді виносок з безперервною нумерацією 
в кінці кожної сторінки. Загальний список 
використаної літератури не подається. 

Список використаних джерел має бути 
оформлений відповідно до існуючих 
стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання»).

 
Приклад оформлення довідки про автора 
Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)  
Місце роботи (навчання), науковий ступінь, 
вчене звання, посада 

 

Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса для відправки друкованого 
примірника журналу (за зразком: вул. Івана 
Мазепи, буд. 12, кв. 18, м. Київ, 01010) 

 



 

Приклад оформлення статті 

Public law and its structure: tendencies of the development 
within modern conditions 

 
Liudmyla Chupryna 
Candidate of Juridical Sciences, 
Assistant Professor of Financial Law Department 
of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 
 

The author of the article has studied the tendencies of development and modern view of public law 
and its structure in Ukraine. Nowadays the problems of conceptual and methodological nature, common 
to the fields of theory and practice, are of great importance […]. (1,8-2 тисячі знаків) 

 
Публічне право та його структура: тенденції розвитку у сучасних умовах 

 
Чуприна Людмила Миколаївна  
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри фінансового права  
Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка, Україна 

 
Вступ. У сучасній Україні триває процес формування публічного права. Українці все більше 

починають розуміти відмінність приватних правовідносин від публічних […]. 
Отже, з огляду на викладене, метою даної статті є […]. 
Виклад основного матеріалу. В умовах сучасного розвитку держави і права ряд правових 

відносин стає предметом правового регулювання публічного права і належить до його виключної 
сфери, оскільки воно охоплює переважно правовідносини владного характеру. Інша частина 
правовідносин є суміжними, що пронизують також й галузі приватного права. Ступінь 
проникнення є, звичайно, неоднаковою у різних сферах суспільних відносин1 […]. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що публічне право являє собою елемент 
структури позитивного права, що включає правові норми, інститути, галузі і підгалузі права […]. 

 
1 Воронова Л. К. Криницкий И. Е., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: учеб. пособ. для юрид. вузов. Х.: Право, 
2006. С. 36. 
  
 
 

Дата поштової розсилки друкованих примірників – 27 липня 2020 року 

Представництво редакції журналу в Україні 

Тел.: +38 (096) 339 27 91 
E-mail: reos@uni.kiev.ua  
Сайт: https://www.uni-goettingen.de/de/reos/608681.html 
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