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ДО  ВІДОМА  АВТОРІВ 

 
Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд 

та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою 
президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “ Про підвищення вимог до фахових 
видань, внесених до переліків ВАК України”. У зв’язку із зазначеним необхідно: 

1) подавати статтю українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її 
електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому 
варіанту) у вигляді файлу: 
–  у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з  розширенням  .doc, 
кегль – 13;  

–  параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці) 
книжне,  береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) – 20 мм; 

–  відстань між рядками – 1 інтервал;  
–  кількість матеріалу однієї статті – не більше 10 стор. 

Стаття повинна передбачати такі структурні елементи: 
•  УДК;  
•  ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора; 
•  назва статті; 
•  анотації укр., рос. та  англ. мовами; ключові слова; 
•  розв’язання проблеми: 

� загальна характеристика проблеми; 
� аналіз досліджень, в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення 

 невирішених її частин, котрим присвячується стаття; 
� формування цілей (постановка завдання) статті; 
� вирішення завдання та обґрунтування отриманих результатів; 

•  висновки, пропозиції; 
•  використана література (згідно з наказом ВАК України від 26.01.08 р. № 63); 
•  підпис, адреса, телефон автора; 

2) подавати письмовий експертний висновок на статтю, підписаний особою, 
яка має науковий ступінь. Висновок повинен висвітлювати такі питання: 
•  актуальність теми; 
•  новизна та обґрунтованість одержаних результатів; 
•  наукова (практична) цінність результатів; 

3) рукопис статті та експертний висновок мають бути ретельно вичитаними, 
виправленими і підписаними відповідними особами. 

 
П р и м і т к а. 

� Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій. 
� Статті видаються в авторській редакції. Можливе внесення змін редакційного 

змісту без узгодження з автором. 
� Редакція залишає за собою право на скорочення, якщо матеріал статті перевищує 10 

стор., та його поширення, якщо інше не передбачене договором з автором.  

~~~~~~~~~~~~ * * * ~~~~~~~~~~~~~ 


