
Правила для авторів

У журналі «Наука та інновації» друкуються статті та ко-
роткі повідомлення, що містять відомості про наукові до-
слідження, технічні розробки, перспективні бізнес- та ін-
новаційні проекти, ноу-хау з різних напрямків, нау ково-
технічні та тематичні матеріали, а також повідом лення про 
конференції, профільні та спеціалізовані виставки та вихід 
з друку наукових видань. До друку в журналі приймаються 
статті українською, англійською та російською мовами.

Тематика журналу

1. Загальні питання сучасної науково-технічної та ін-
новаційної політики.

2. Наукові основи інноваційної діяльності.
3. Науково-технічні інноваційні проекти Національ-

ної академії наук України.
4. Світ інновацій.
5. Правова охорона інтелектуальної власності.

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають внут-
рішньому і зовнішньому рецен зуванню, яке здійс нюють 
члени Редакційної колегії журналу або фахівці від повідної 
галузі. Рецензування проводиться конфіденційно. У разі 
не гативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стат-
тя може бути відхилена або повернута авторові (авторам) 
на доопрацювання. У випадку, коли ав тор(и) не по год жу-
єть ся(ються) з думкою рецензента, за рішенням Редакцій-
ної колегії може бути проведене додаткове незалежне ре-
цензування. Після внесення авторами змін відповідно до 
зауваженнь рецензента стаття під писується до друку. 

Редакційна колегія має право на відмову у публікації 
рукописів, що містять опубліковані раніше дані, а також 
матеріали, які не відповідають профілю журналу або ма-
теріали досліджень, що були проведені з порушенням 
етичних норм (напр., конфлікти між авторами чи між ав-
торами і організацією, плагіат і т. ін.). Редакційна колегія 
журналу залишає за собою право редагувати та скорочу-
вати рукописи без порушення авторського змісту. Від-
хилені рукописи авторам не повертаються.

Подання рукопису до журналу

Рукопис статті подається до редакції журналу в папе-
ровому варіанті у двох примірниках та в електронному 
на електронному носії (диск, флешка). Елект рон ний ва-
ріант статті повинен повністю відповідати паперовому 
варіанту. Рукопис має бути підписаний всіма співавтора-
ми або відповідальним представником.

Загальний об’єм рукопису: тези — до 2 стор.; кількість 
рис. — до 2; короткі повідомлення — до 5 стор.; кількість 
рис. — до 5; статті — до 20 стор.; кількість рис. — до 10.

До рукопису додається: 
1. Офіційний лист-направлення, підписаний керівни-

ком установи, де виконувалася робота. 
2. Ліцензійний договір про передачу авторського пра-

ва (форму договору можна отримати в редакції журналу 
або на сайті журналу). Ліцензійна угода набуває чиннос-
ті після прийняття статті до друку. Підписання ліцензій-
ної угоди автором(ами) означає, що вони ознайомлені і 
згодні з умовами договору. 

3. Відомості про кожного з авторів — прізвище, ім’я, по-
батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, 
науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адре-
са електронної пошти), код ORCID (за наявності). Ві до-
мості про авторів подаються двома мовами — українсь кою 
та англійською. 

4. Носій інформації з текстом статті, рисунками, таб ли-
цями, відомостями про авторів в електронному вигляді. 

Вимоги до оформлення статті 

Стаття має бути структурована за такими розділами: 
Вступ, де окреслена постановка проблеми, актуальність 
обраної теми, аналіз останніх досліджень і публікацій, ме-
та і завдання; Виклад основного матеріалу до с ліджен-
ня і отриманих результатів; Висновки, де підведені під-
сумки роботи і перспективи подальших досліджень у 
цьому напрямі; Список використаної літератури.

Титульна сторінка статті подається українською, анг-
лійською та російською мовами і містить таку інформацію:

1) прізвище(а) та ініціали автора(ів); 
2) назва статті;
3) назва установи, повна поштова адреса, номер теле-

фону, номер факсу, адреса електронної пошти;
4) анотація до статті — не більше 100 слів. Анотація 

повинна бути структурованою, відображати послідовну 
логіку опису результатів, описувати основні цілі до слід-
ження та підсумовувати найбільш значимі результати.

5) ключові слова — не більше 8-ми слів.
Текст друкується шрифтом 12 пунктів через півтора 

інтервали на папері формату А4. Назва статті, заголовки 
підрозділів друкуються прописними буквами та виділя-
ються напівжирним шрифтом.

Формули необхідно набирати у редакторах формул 
Equation або MatType. Статті з формулами, вписаними 
від руки, до друку не приймаються. Необхідно давати 
виз начення (дефініцію) величин, які вперше вживають-
ся в тексті, а далі користуватись відповідним терміном.

Таблиці подаються на окремих сторінках та повинні 
бути виконані з використанням табличного редактора 



MS Word. Використання символів псевдографіки для 
оформлення таблиць недопустиме.

Рисунки друкуються на окремих сторінках, розміром 
не більше 160 × 200 мм. Текст на рисунках повинен бути 
виконаний шрифтом 10 пунктів. На графіках одиниці ви-
міру вказуються через кому. Рисунки нумеруються в по-
рядку їх розташування в тексті, частини рисунків нумеру-
ються літерами — а, б, ... . На зворотному боці рисунка 
олівцем пишеться назва статті, автор (и), номер рисунка, 
«верхні» частини рисунків позначаються стрілкою.

Підписи до рисунків і таблиць друкуються в рукопи-
су після списку літературних посилань.

Список використаних літературних джерел наво-
диться у кінці статті. Посилання на літературні джерела 
нумеруються послідовно в порядку їх цитування у тексті 
статті. Недопустимі посилання на неопубліковані та неза-
вершені роботи. Допускаються посилання на книги (мо-
нографії, окремі глави тощо), статті з наукових періодич-
них видань, матеріали конференцій, патенти та авторські 
свідоцтва, автореферати дисертацій, електронні ресурси. 

Назви статей, монографій, збірників, праць нарад, тези-
сів доповідей, авторефератів дисертацій та препринтів вка-
зуються повністю. Для статей обов’язково вказуються всі 
співавтори, назва видання, рік, том, номер, початкова та 
кінцева сторінки, для монографій — місце видання (місто), 
видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.

Список літератури має складатися з двох частин: 
ЛІТЕРАТУРА і REFERENCES.

ЛІТЕРАТУРА — джерела мовою оригіналу, оформле-
ні відповідно до українського стандарту бібліографічно-
го опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).

Приклади оформлення посилань 
на літературні джерела для ЛІТЕРАТУРА

Статті в журналах
Боюн, В.П., Сабельніков, П.Ю., Сабельніков, Ю.А. При-

стрій обробки відеоданих для автоматичного супровод-
ження об’єкта, визначеного у зображенні оператором. 
Nauka innov. 2016. Т. 12, № 2. С. 29—39.

Книги
Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музей-

ної справи у Наддніпрянській Україні. 1870-ті — 1910-ті 
рр. Київ, 2013. 373 с.

Матеріали конференцій
Богдан Т.Р. Физика импульсных разрядов в конден си-

рованных средах. Материалы ХVI Международной науч-
ной конференции (19—22 авг. 2013, г. Николаев). Нико-
лаев, 2013. 253 с.

Патенти
Патент України № 25742. Соколова Д.О., Берестяна А.М. 

Люмінесцентний матеріал.

Автореферати дисертацій 
Старовойт С.В. Видавнича діяльність Національної 

академії наук України у 1918—1933 рр.: автореф. дис. ... 
канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.

REFERENCES — список літератури, перекладений 
англійською мовою, або транслітерований в романсько-
му алфавіті (за міжнародним бібліографічним стандар-
том). Назви періодичних українсько- та російськомов-
них видань (журналів, збірників та ін.) подаються тран-
слітерацією, а в дужках — англійською мовою.

Приклади оформлення посилань 
на літературні джерела для REFERENCES

Статті в журналах
Mahlin N.M., Korotyns’kyj O.Ye., Svyrydenko A.O. Apa-

ratno-programni kompleksy dlja avtomatychnogo zvarju van-
nja nepovorotnyh stykiv truboprovodiv atomnyh elek tro s 
tancij. Nauka innov. (Science and Innovation). 2013, 9(6): 
31—45 [in Ukrainian].

Книги
Shestopalov V.M. (ed.). Classification of Mineral Waters 

of Ukraine. Kyiv: Makkom, 2003 [in Russian].

Матеріали конференцій
Ameling D. Steel — innovative solutions for energy and 

resource challenges. In: Proc. 9th European Electric Steel ma-
king Conference. May 19—20, 2008, Krakow.

Патенти
Patent of Ukraine N 39628. Kliuk B.O., Shymko R.Ya., Veche-

rik R.L., Khaetskyi Yu.B., Halii P.P., Hresko T.M., Prytula M.H., 
Pyanylo Ya.D., Prytula N.M. Method for determination of op-
timal operation of wells in combination with operation of other 
wells and, respectively, underground gas storage [in Ukrainian].

Автореферати дисертацій 
Mashukov A.O. Efficiency hospital stage of rehabilitation 

of patients with colon cancer. PhD (Med.) Odesa, 2011 [in 
Ukrainian].

При посиланні на матеріали журналу «Наука та інно-
вації» використовувати таку транслітеровану назву жур-
налу Nauka innov. або Sci. innov.

Вимоги до електронного варіанту статті:

1. Для тексту слід використовувати редактор МS 
Word (dос). 

2. Рисунки слід подавати у форматах ЕРS і ТІFF з 
роздільною здатністю 300 dрі. Рисунки, які виконані за 
допомогою програмних пакетів математичної та статис-
тичної обробки, повинні бути конвертовані у вищевказа-
ні графічні формати.

3. Фотографії приймаються у форматі ТІFF з розділь-
ною здатністю 300 dрі.

4. Надписи та тексти в графічних файлах повинні бу-
ти у вигляді кривих.

Стаття, подана без дотримання вимог редакції, до роз-
гляду не приймається.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів 
та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитат 
та власних імен несуть автори публікації.

Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалю-
ють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з 
позицією Редакційної колегії.


