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Шановні автори! 

Просимо враховувати такі вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку.  
1. Приймаються статті, написані українською, російською, англійською,

польською мовами, обсягом 0,5–1 авт. арк. 
2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:

– на початку статті англійською мовою: П.І.П. автора, назва статті, адресні дані 
авторів (назва установи, закладу, відомча належність, адреса організації, місто, країна), 
розширена англомовна анотація (700–1300 знаків), ключові слова (4–5 слів); 

– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, посада (українською мовою);
– назва статті (українською мовою);

– УДК;
– анотація українською мовою (3–5 рядків);

– скорочена анотація англійською мовою (4–5 рядків);
– основний текст статті;
– список використаних джерел.

3. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:
Ключові слова (4–5 слів). 

Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із  
важливими науковими чи практичними завданнями). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій (аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не 
вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття). 

Мета статті (формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Виклад основного матеріалу (виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів). 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 
Список використаних джерел оформлюється відповідно до державних стандартів 

бібліографії. 

Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом. 
4. Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх сторін –

20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. 
Посилання посторінкові, підрядкові, автоматичні, наскрізні згідно з державними 

стандартами. 
5. До редакції подаються:
– паперовий варіант статті за підписом автора;

– електронний варіант статті;
– рецензія, завірена доктором або кандидатом наук відповідного профілю (крім

випадків, коли автор сам має науковий ступінь доктора наук); 
– довідка про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю, організація, посада, адреса,

науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, електронна адреса).  

 

 

Передрук матеріалів дозволяється лише за письмової згоди редакції. 
Матеріали, що публікуються, відображають позицію автора, яка може не збігатися 

з поглядом редакції. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації 
відповідальність несе автор. 

Редакція залишає за собою право наукового та літературного редагування статей без 

додаткової консультації з автором. Листування з читачами ведеться лише на сторінках журналу. 
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