ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
В СТРУКТУРІ СТАТТІ МАЮТЬ БУТИ ВІДОБРАЖЕНІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ
ЗГІДНО З ВИМОГАМИ МОН УКРАЇНИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ (Постанова Президії
ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05 / 1) та методології оцінки Index Copernicus.
При підготовці матеріалів для публікації редакційна колегія збірника просить
авторів дотримуватися наступних вимог:
– індекс УДК (на початку з лівого боку);
– назва статті (по центру, ПРОПИСНИМИ, напівжирним);
– дані про автора на мові оригінала статті та англійською мовою (нижче під
заголовком з лівого боку) – прізвище, ім’я та побатькові (повністю в називному відмінку,
напівжирним); науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень);
– анотації англійською, українською, та російською мовами в такому порядку й
вигляді: прізвище, ім'я та по батькові автора (виділити напівжирним); назва статті
(виділити напівжирним); текст анотації (200–250 слів за методологією оцінки Index
Copernicus і в структурованому вигляді, тобто відображати структуру статті);
– постанова проблеми (в узагальненому вигляді та її зв'язок із важливими науковими
чи практичними завданнями);
– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
– виділення невирішеної проблеми, котрій присвячується стаття;
– мета статті;
– виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
– висновки та (або) пропозиції в даному напрямку;
– список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів (ГОСТ
7.1:2006, ДСТУ 3582:2013, ГОСТ Р 7.0.12 -2011). Список літератури повинен бути
представлений в послідовному порядку (за згадуванням у тексті);
– ключові слова (5–11 слів) на українській, російській та англійській мовах (ключові
слова не повинні повторювати назву статті);
– обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами,
анотаціями тощо не повинен перевищувати 8 сторінок (ф. А4); сторінки не пронумеровані;
– текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,5
інтервали; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзацний відступ –
1,25 см;
– виноски та примітки повинні відповідати наступним вимогам: зноски на джерела
оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер
джерела з посиланням на сторінку, наприклад [7, С. 11]);
– ілюстративний матеріал повинен відповідати наступним вимогам: графіки та
діаграми повинні бути зроблені в Microsoft Excel; формули мають бути належним чином
оформлені в Math Type 6.0 або Microsoft Equation, малюнки повинні бути згруповані;
– стаття (ім'я файлу включає прізвище автора англійською мовою) повинна бути
набрана на комп'ютері (редактор Microsoft Word 2003–2007);
– стаття повинна подаватися з рецензією доктора економічних наук (Наказ
МОНмолодьспорту № 1111 від 17.10.2012).
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ: РОЗРИВ СТОРІНКИ І КІНЦЕВІ ВИНОСКИ
РЕДАКЦІЙНА
МАТЕРІАЛ!
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