До уваги авторів науковопрактичного фахового журналу
«Екологічне право»!
Редакція наукового журналу «Екологічне право»
запрошує до співробітництва докторів наук,
кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів,
здобувачів), а також інших осіб, які мають або
здобувають вищу освіту та займаються науковою
діяльністю.
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки
України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4)
журнал включено до Переліку наукових фахових
видань України категорії «Б» у галузі юридичних
наук (081 – Право).
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20486-10286P від 24.12.2013.
Статті до журналу приймаються на постійній основі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
2. Стаття повинна містити назву, відомості про автора(ів) (прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання, місто, країна),
анотації та ключові слова українською та англійською мовами; середній обсяг
анотації – не менш як 1800 друкованих знаків.
3. Відомості про автора мають містити orcid-код. Якщо автор не має цього коду, його
можна отримати за посиланням https://orcid.org/
4. Поля верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3, праве –1,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5,
шрифт Times New Roman – 14, абзацний відступ – 1,25 см.
Обсяг статті – 8–20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список
використаних джерел.
5. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із
зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35;
8, с. 234].
6. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування
джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного
опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання»).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
УДК 349.414
Костицький В.В.,
доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії правових наук України,
президент Асоціації українських правників,
професор кафедри теорії права та держави
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0003-1692-9810
ВІД ЕКОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
ДО СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕРЖАВИ
FROM THE ECOLOGICAL FUNCTION OF THE STATE
TO THE CREATION OF ECOLOGICAL STATE
У статті розглядаються соціолого-правові проблеми виникнення екологічної
функції держави, її зміст, а також характер конституційного закріплення. Автор
також аналізує особливості екологічної політики держави, її взаємозв’язок з
екологічною функцією. Утвердження екологічної функції держави як умови реалізації
її екологічної політики визначається як основа формування нової моделі держави, яку
автор називає екологічною державою.
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The article deals with the socio-legal problems of the emergence of the ecological
function of the state, its content, as well as features of constitutional consolidation. The
author also analyzes the peculiarities of the state’s environmental policy, its relationship
with the environmental function. The statement of the ecological function of the state as a
condition for the implementation of its environmental policy is determined as the basis for
the formation of a new model of the state, which the author calls the ecological state.
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