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Правила для авторів

В журналі “Наука та інновації” друкуються статті та 
короткі повідомлення, що містять відомості про наукові 
дослідження, технічні розробки, перспективні бізнес- та 
інноваційні проекти, ноу-хау з різних напрямків, 
науково-технічні та тематичні матеріали, повідомлення 
про конференції, профільні та спеціалізовані виставки, 
про вихід з друку наукових видань.

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

Комплектація рукопису
Рукопис статті подається автором у 2-х екземплярах 

(українською, російською або англійською мовами). До 
рукопису додається:

 компакт-диск (дискета) з текстовим файлом та фай-
лами рисунків;

 направлення — офіційний лист, підписаний керівни-
ком установи, де виконувалась робота;

 висновок експертної комісії про можливість відкри-
того публікування представленої роботи;

 договір про передачу авторського права редакції жур-
налу на друк статті (форму договору можна отримати 
в редакції і на сайті журналу).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Титульна сторінка подається українською, російсь кою 

та англійською мовами та містить:
1) назву статті, прізвище(а) та ініціали автора(ів);
2) назву установи, повну поштова адреса, номер те-

лефону, номер факсу, адресу електронної пошти ав то-
ра(ів);

3) анотацію — не більше 100 слів;
4) ключові слова — не більше 8-ми слів.
Текст друкується шрифтом 12 пунктів через два інтер-

вали на папері формату А4. Назва статті, заголовки під-
розділів друкуються прописними буквами та виділяють-
ся напівжирним шрифтом.

Формули необхідно набирати у відповідних редакто-
рах. Статті із вписаними від руки формулами до друку 
не приймаються. Необхідно давати визначення величин, 
які використовуються в тексті вперше.

Таблиці подаються на окремих сторінках. Повинні бу-
ти виконані у відповідних табличних редакторах. Вико-
ристання символів псевдографіки для оформлення таб-
лиць недопустиме.

Список літератури нумерується послідовно у порядку 
їх появи в тексті статті. Недопустимі посилання на нео-
публіковані та незавершені роботи. Назви статей, моно-
графій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, авторе-
фератів ди сер тацій та препринтів вказуються повністю. 
Для статей обо в’язково вказуються назва видання, рік, 
том, номер, початкова та кінцева сторінки, для моногра-
фій — місце видання (міс то), видавництво, рік видання, 
загальна кількість сторінок.

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

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 (автори), номер ри-
сунка, «верхні» частини рисунків позначені стрілкою.

Загальний об'єм тез — до 2 стор. (кількість рис. — до 
2); загальний об’єм коротких повідомлень — до 5 стор. 
(кількість рис. — до 5); загальний об’єм статей — до 20 
стор. (кількість рис. — до 10).

Вимоги до електронної копії статті:
1. Електронна копія матеріалу подається на компакт-

диску (дискеті) одночасно з наданням твердої копії стат-
ті і рисунків.

2. Для тексту слід використовувати формат МS Word 
(dос).

3. Рисунки приймаються у форматах ЕРS і ТІFF з роз-
дільною здатністю 300 dрі. Рисунки, які вико нані за до-
помогою програмних пакетів математичної та статистич-
ної обробки, повинні бути конвертовані у вищевказані 
графічні формати.

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

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

Відповідальність за достовірність інформації в мате-
ріалах, надрукованих журналом, несе автор або замовник 
матеріалу.


