ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Готуючи матеріал до публікації редакційна колегія просить авторів
дотримуватися наступних вимог до змісту роботи:
індекс УДК (на початку з лівої сторони);
інформація про авторів (праворуч від тексту) – прізвища, імена та побатькові (у називному відмінку, напівжирним); науковий ступінь, вчене звання,
посада; місце роботи (без скорочень, курсивом, окремим рядком);
електронна поштова адреса (праворуч від тексту);
назва статті (по центру, прописними літерами, напівжирним);
анотації українською, російською та англійською мовами у такому
порядку та вигляді: прізвища, імена та по-батькові авторів (виділити
напівжирним); назва статті (виділити напівжирним); текст анотації;
постановка проблеми у загальному вигляді та її взаємозв’язок з
важливими науковими та практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень та публікацій, на які спирається автор;
виокремлення невирішених проблем, яким присвячується стаття;
викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
висновки та пропозиції у даному напрямку;
список літератури, оформлений відповідно до діючих стандартів;
ключові слова (5-11 слів) українською, російською та англійською мовами
(окремими абзацами, напівжирним).
Технічні вимоги до оформлення:
– мова видання – українська, російська, англійська;
– обсяг статті, в тому числі зі списком використаних джерел, таблицями,
схемами, анотаціями тощо, не повинен перевищувати 10 сторінок (ф. А4);
сторінки не нумеруються;
– текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем
через 1 інтервал, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 2 см;
– посилання та зноски повинні відповідати наступним вимогам:
посилання на літературні джерела оформлюються відповідно до правил
бібліографічного опису літератури (в квадратних дужках номер джерела із
посиланням на сторінку, наприклад [7, с. 11]);
– ілюстраційний матеріал повинен відповідати наступним вимогам:
графіки та діаграми повинні бути виконані в Microsoft Excel; формули повинні
бути виконані в Microsoft Equation 3.0;
– стаття (назва файлу включає прізвище автора англійською мовою)
повинна бути набрана на комп’ютері у редакторі Microsoft Word 97-2003.
За точність цифр, географічних назв, власних імен, цитат та іншої
інформації відповідальність несе автор. Всі надіслані статті підлягають
внутрішньому рецензуванню. Редакція залишає за собою право скорочувати
статті, вносити редакційні правки та відхиляти неякісні рукописи. Редакція не
має можливості листуватися з приводу надісланих рукописів та повертати
незатребувані матеріали. Авторський гонорар не виплачується.

