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ВИМОГИ 

до наукових статей, що подають до редакції  

електронного наукового видання: «НАУКОВИЙ ВІСНИК 

МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ НАУКОВЦІВ.  

Серія: економіка, управління, безпека, технології» 

 

До редакції подають cтаттю, оформлену відповідно до вимог. 

Стаття має бути оригінальна, містити раніше неопубліковані матеріали високого 
наукового рівня, що відповідають профілю видання. За змістом текст має бути логічний, 
чіткий і лаконічний. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, 
посилань на нормативні та законодавчі акти, цитування та написання власних імен, 
географічних назв та інших відомостей несуть автори публікації. 

Стаття проходить подвійне сліпе рецензування. 

Матеріали, що публікують в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди 
може збігатися з позицією редакційної колегії, й друкуються в авторській редакції. 

Статтю, подану без дотримання вимог редакції, до розгляду не буде прийнято. У разі 
виявлення плагіату на будь-якому етапі розгляду матеріалу статті, у публікуванні статті буде 
відмовлено. 

Вимоги до структури статті 

СТАТТЯ має містити: 

 УДК (вгорі ліворуч), 

 відомості про автора: прізвище, ім’я автора, через кому з нового рядка зазначають 
науковий ступінь, вчене звання (без скорочень та абревіатур) та через кому з нового рядка 
необхідно вказати посаду та місце роботи (без скорочень та абревіатур), з нового рядка 
поштову адресу місця роботи (із зазначенням поштового індексу), далі вказують країну, e-mail, 
контактний телефон, з нового рядка ORCID ID та/або Web of Science ResearcherID та/або 
Scopus Author ID (за наявності) (отримати свій ID можна за посиланням: 
https://orcid.org/register). Відомості подають двома мовами: англійською та українською. 
Транслітерувати імена необхідно відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
27.01.2020 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею) 
або зазначати ім’я відповідно до закордонного паспорта. 

Якщо у статті декілька авторів, то відомості про кожного автора зазначають нижче.  

Більше чотирьох авторів не допускається. 

 з нового рядка посередині і жирним шрифтом великими буквами зазначають назву 
статті англійською та нижче українською мовами. Назва статті не має бути більше ніж десять 
слів, 

 анотація має бути структурованою, лаконічною, змістовною та містити інформацію 
щодо актуальності, мети, результатів, які мають наукову новизну, висновків (не менше як 1800 
знаків без пробілів) та ключові слова (5-8 слів та словосполучень) англійською та українською 
мовами. 

В анотації обов’язково виділяють структурні частини, уникаючи повторів у заголовку 
та тексті анотації: 

Introduction – вступ.  

Materials and methods – матеріали та методи. 
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Results and discussion – результати і обговорення.  

Conclusions – висновки. 

Key word – ключові слова. 

 код JEL класифікації. Потрібно зазначити від 1 до 5 кодів в одному рядку через кому  
(https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/JEL%20classification%20ukr.pdf). 

 Статтю необхідно структурувати згідно з IMRAD – стандарт оформлення наукової 
статті.  

Introduction – вступ.  

Materials and methods – матеріали та методи. 

Results and discussion – результати і обговорення.  

Conclusions – висновки. 

У вступі потрібно надати постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Далі потрібно зазначити ціль статті 
(постановка завдання) та надати аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, з виділенням невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується представлена стаття. У статті згадують 
відомі загальноприйняті методи досліджень, а у разі використання удосконалених автором 
методів наводять посилання на першоджерело та детально описують удосконалену частину 
методу. Використані у роботі матеріали необхідно детально описати, надаючи посилання на 
джерела їхнього походження. Далі має бути виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів та висновки, що логічно постають з даного 
дослідження. Не допускається, щоб висновки повторювали частини тексту статті. Доцільно 
зазначати перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  

Список використаних джерел (посилання на авторів та джерела використання або 
цитовані матеріали) з дотриманням вимог редакції. 

References. 

Технічні вимоги до оформлення статті 

1. Вимоги до оформлення статті: 

Обсяг статті від 20 до 40 тис. знаків з пробілами та знаками пунктуації, набраний у 
форматі Times New Roman 12 кеглем через 1 інтервал, параметри сторінки: книжкова 
орієнтація, розмір А4 з полями по 2 см на всі боки, абзацний відступ 1,5 см.  

Анотація та ключові слова 12 кеглем через 1 інтервал. Ключові слова виділити 
курсивом. 

Статті приймають академічною англійською чи українською мовами в електронному 
вигляді у файлі з розширенням doc або docx. Назва файлу відповідає прізвищу першого автора. 

2. Вимоги до оформлення ілюстрацій, рисунків, схем, таблиць та формул 

Лінії графіків та діаграм, усі умовні позначення на них мають бути якісні та чіткі й 
забезпечувати чітке відтворення та на білому фоні. Надписи на рисунку мають бути зазначені 
мовою рукопису. Рисунки, графіки, схеми необхідно вставляти безпосередньо в текст. 
Забороняється розташовувати об’єкти поверх тексту та виходити за поля.  

Рисунки та таблиці мають мати заголовок й арабську нумерацію в хронологічному 
порядку (наприклад, Таблиця 1, Рис. 1). Назва таблиці починається з нового рядка (з 
вирівнюванням по центру), а рисунку відразу після слів номера рисунку й розміщують під 
самим рисунком. Таблиці та рисунки мають бути виконані у відповідних графічних програмах 
(рисунки зроблені як фото не приймають) та бути в тексті (розриви на іншу сторінку не 
допускають). Інформація в рисунку чи у таблиці не має повторюватися у тексті. Під рисунками 
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та таблицями обов’язково має бути зазначено джерело (складено автором або складено за 
джерелом та з вказанням джерела). У тексті обов’язково мають бути посилання на рисунки та 
таблиці.  

Формули виконують за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. 
Формули вирівнюють по центру. Використовують наскрізну нумерацію в круглих дужках 
праворуч рядка, у якому наведено формулу. У публікації може бути до пʼяти рисунків та до 10 
формул. Кількість таблиць не обмежують.  

3. Вимоги до посилань на використані джерела 

У списку використаних джерел має бути не менше 50 % джерел, індексованих в базах 
даних Scopus або WoS, важливо мати посилання на праці, які опубліковано в останні роки. За 
наявності менше 50 % індексованих джерел у вказаних базах, то наявні джерела мають бути 
не старші п’яти років та не менше 70 % джерел, опублікованих у фахових виданнях України. 

Список використаних джерел подають у кінці статті за чергою згадування. У тексті 
статті у дужках зазначають спочатку автора та через кому номера сторінок (наприклад, (Геєць, 
с. 30-47) й список складають лише з тих, які мають згадування в тексті статті. Недопустимим 
є посилання на неопубліковані праці. Лише у разі нагальної необхідності допускають 
посилання на власні праці, науково-популярну літературу та газети. Під час наведення 
переліку вчених, які займались досліджуваною проблематикою слід надати посилання на 
праці вченого у списку використаних джерел. Цитування має бути на самого вченого, а не на 
автора, який його читав. 

Список використаних джерел складається із двох обов’язкових частин: у першій 
потрібно наводити бібліографічний опис джерела відповідно до стандарту ДСТУ 
8302:2015. (Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016 
http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) та у другій – References, – зберігаючи порядок 
згадування оформлюють латиницею відповідно до міжнародного бібліографічного стандарту. 

Транслітерацію української мови латиницею здійснюють відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею” від 27 січня 2010 р. № 55 (можна скористатись: http://ukrlit.org/transliteratsiia),  

Транслітерацію російської мови латиницею здійснюють відповідно до ГОСТ 7.79-2000 
(ISO 9-95) “Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом”.  

У References не використовують такі розділові знаки, як “/”, “;”, “–”.   

4. Додатково: 
Не допускають: 

- скорочення, крім загальноприйнятих (скорочення математичних величин, мір, термінів),  
- перенесення складів слів на наступний рядок. 

Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”.  
Лапки використовувати тільки з англійською розкладкою (“ ”). 

Усі нормативні, законодавчі та статистичні джерела не включають до загального 
списку літератури і наводять внизу текстових сторінок (нумерація наскрізна). 
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