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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ  

для публікації у Збірнику наукових праць Військової академії (м. Одеса) 

Інформаційне повідомлення 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 року (додаток 4) 

Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) внесений до Переліку наукових фахових 

видань України (категорія «Б») у галузі технічних наук (за спеціальностями 255 Озброєння та 

військова техніка, 274 Автомобільний транспорт). 

Редакція здійснює присвоєння кожній опублікованій статті міжнародний ідентифікатор DOI. 

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. 

Вимоги до змісту статей 

За змістом стаття, яка подається до редакції, має відповідати профілю і науково-технічному 

рівню збірника та вимогам наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 р. № 32. Згідно із загальними 

вимогами ВАК України до наукових публікацій (Постанова президії ВАК України «Про підвищення 

вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1), стаття має 

складатися з таких елементів (див. додаток А): 

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор з виокремленням нерозв’язаних раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується 

стаття. 

4. Формулювання цілей статті (постановка завдання). 

5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

6. Висновки щодо проведеного дослідження і перспективи подальших досліджень у 

цьому напрямі. 

Текст статті розбивається на згадані вище розділи, які виділяються напівжирним шрифтом. 

Згідно вимогам Міністерства освіти і науки України до наукового фахового видання та 

міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних 

джерел. 

7. Перший, Список використаних джерел. Бібліографічний опис списку оформлюється 

згідно із міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання». 

8. Другий, References. Необхідний для конкретного індексування посилань статті 

наукометричними та пошуковими системами. Дублює перший список використаних джерел. 

Оформлюється за міжнародним стандартом АРА (American Psychological Association (APA) Style) 

(див. додаток Б).  

Статті подають у редакцію в електронному вигляді з роздрукованим примірником на папері 

формату А4 з підписом автора (авторів). 

На адресу редколегії 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10 має бути надіслано такі 

матеріали: 

 стаття, оформлена згідно з наведеними вимогами; 

 електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для Microsoft Word 97 (або 

пізніша версія), а також (обовʼязково!) електронний варіант статті у вигляді файлу формату pdf на CD 
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(CD-RW) або на електронну скриньку редакційної колегії zbirnyk@vaodesa.mil.gov.ua, назва файлу за 

прізвищем автора (першого з авторів), наприклад, Шевченко.rtf; 

 рецензія на статтю за підписом доктора або кандидата наук, де працює рецензент, якщо 

автор або один з авторів доктор наук рецензія не обов’язкова; 

 експертний висновок про можливість відкритого публікування статті, завірений 

печаткою установи (закладу, організації), де працює автор (примітка: разом з науковою статтею в 

електронному вигляді на скриньку редакційної колегії zbirnyk@vaodesa.mil.gov.ua надсилаються 

відсканована з усіма підписами рецензія, та завіреною печаткою організації експертний висновок про 

можливість відкритого публікування статті); 

 дані про автора статті. На окремому аркуші у файлі зі статтею додаються відомості про 

авторів статті, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце 

роботи, повна адреса організації, контактні телефони, електронна адреса кожного зі співавторів. 

Додатково вказати (виділити напівжирним шрифтом) відповідального автора за статтю (якщо стаття 

представлена не одним автором) у випадку її повернення на доопрацювання. Статті, що не 

відповідають будь-якій з перелічених вимог, до видання не приймаються. 

Контакти для довідок: 

Електрона пошта: zbirnyk@vaodesa.mil.gov.ua 

Телефон: (097) 593-65-50 Максимчук Анна Володимирівна – відповідальний секретар; 

додатково (0482) 63-76-60. 

 

Вимоги до авторських рукописів 

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, належність 

останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з 

іншомовних джерел (за наявності). 

Обсяг наукової статті, яку автор подає для публікації, від 0,3 до 0,5 авторських аркушів (12000 

– 20000 друк. знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний посторінковий обсяг статті у паперовому 

варіанті має складати 6–10 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом «Times 

New Roman». Параметри сторінки – розмір полів: зверху – 2,5 cм, знизу – 2,5 cм, ліве – 2 cм, праве – 2 

cм. Сторінки не нумерують. Останню сторінку статті заповнюють не менше, ніж на ¾ (див. 

додаток А) 

 

Вимоги до оформлення структурних елементів статей 

Матеріали статті слід подавати в такій послідовності (див. додаток А): 

1. УДК – шрифт Times New Roman, кегль 12, вирівнювання по лівому полю без абзацного 

відступу. Пропускається рядок. Індекс УДК визначає автор. 

2. Автори (ініціали та прізвище), шрифт Times New Roman, кегль 12, напівжирний, 

прямий; науковий ступінь і вчене звання (оформляється згідно з вимогами про скорочені назви 

наукових ступенів) – шрифт Times New Roman, кегль 12, прямий, вирівнювання по лівому полю без 

абзацного відступу. Немає пропуску рядка. 

3. Назва організації – місця роботи автора (авторів) – шрифт Times New Roman, кегль 12, 

курсив, вирівнювання по лівому полю без абзацного відступу. Після назви організації через кому 

вказується місто (якщо в назві організації є назва міста, вказувати не потрібно) та країна розміщення 

організації. Пропускається рядок. Якщо автори з різних організацій (установ), то за допомогою 

надстрочного знаку визначають належність автора до організації (установи). 

4. Назва статті –  повинна бути короткою, влучно відображати зміст статті, не містити 

абревіатур, шрифт Times New Roman, кегль 12, прописні напівжирні літери, вирівнювання по центру 

без абзацного відступу, пропускається рядок. 

5. Анотація  –  стислий структурований виклад статті, загальний опис проблеми, що 

розглядається, мету статті, методи дослідження, основні наукові результати та їх теоретичне й 
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практичне значення і висновки (мовою основного тексту статті, обсяг – до 10 рядків) – шрифт Times 

New Roman, кегль 10, курсив, вирівнювання за шириною, абзацний відступ 0,75 см, міжрядковий 

інтервал одинарний. Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією 

англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Кожна публікація не 

українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, 

включаючи ключові слова. 

6. Ключові слова – шрифт Times New Roman, кегль 10, курсив, пропускається рядок. 

7. Текст статті розташовують в один стовпчик, відступ першого рядка абзацу – 0,75 см, 

вирівнювання – за шириною тексту, шрифт Times New Roman, кегль 11, накреслення пряме, 

міжрядковий інтервал – 1,2. 

8. Підзаголовок – кегль 12, накреслення – напівжирне, відступів немає, вирівнювання – 

по центру. Відступ підзаголовків, таблиць, рисунків, формул, від тексту – зверху 6 пт, знизу 6 пт. 

9. У прямому друкованому тексті використовувати лише кутові (французькі) лапки – 

«…». 

9. Бібліографічний список виділяється підзаголовком «Список використаних джерел» 

(шрифт Times New Roman, кегль 12, прямий, напівжирний) та оформлюється згідно із 

міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання» (шрифт Times New Roman, кегль 11, курсив). Посилання на 

літературу (джерела інформації) зі списку використаних джерел вказується у квадратних дужках, за 

необхідністю – з визначенням сторінки, відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання», наприклад [3. c. 54-55]. 

10. Після списку використаних джерел подається References (шрифт Times New Roman, 

кегль 12, прямий, напівжирний). Використана література у списку використаних джерел 

оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією (шрифт Times New Roman, кегль 11) 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 року та міжнародного 

стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style); посилання на правила оформлення 

http://nbuv.gov.ua/node/929; посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі 

http://ukrlit.org/transliteratsiia або https://slovnyk.ua/translit.php. Транслітеровані посилання повинні 

містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (ПІБ авторів, назву першоджерела, вихідні 

дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються не латинізовані алфавіти, 

повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути 

транслітеровані. У кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. У випадку цитування 

книги назву видавництва (якщо це назва установи) повинно бути перекладено англійською мовою, в 

усіх інших випадках – транслітеровано, місце видання – перекладено (див. додаток Б).  

У списку References необхідно до джерел обов’язково додавати DOI (digital object identifier) – 

цифровий ідентифікатор об’єкта, якщо він присвоєний цитованому джерелу. 

У списку References не дозволяється використання кириличних символів, тому посилання в 

цьому списку обов’язково мають бути оформлені латиною.  

Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного латинського 

написання за номером реєстрації ISSN, які легко знайти на сайті журналу або в будь-якій науковій 

онлайн-базі. 

11. Наводяться відомості про рецензента (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

назва організації, місто та країна) – шрифт Times New Roman, кегль 11, пропускається рядок. 

12. Переклад назви статті – шрифт Times New Roman, кегль 11, великими напівжирними 

літерами, вирівнювання по центру, прізвищ та імен авторів – шрифт Times New Roman, кегль 11, 

прямий вирівнювання по центру, а також анотації та ключових слів – шрифт Times New Roman, кегль 

10, курсив, вирівнювання за шириною. Переклад подається двома іншими мовами, крім мови тексту 

статті (наприклад, російською та англійською, якщо стаття написана українською). 
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Забороняється для форматування тексту статті використовувати пропуски, табуляцію і т.п., а 

також встановлювати ручне перенесення. Між значеннями величини та значенням одиниць її виміру 

використовувати нерозривний пропуск (Ctrl+Shift+пропуск). 

Вимоги до оформлення формул, таблиць та рисунків 

Усі графічні матеріали статті (діаграми, графіки, схеми, рисунки) повинні мати однаковий 

підпис Рис. Рисунок подають одразу після тексту, де вперше посилаються на нього, або якнайближче 

до нього на наступній сторінці. Посилатися на рисунок в дужках, наприклад (рис. 1) або в тексті, 

наприклад «…як показано на рис. 2». Якщо рисунки створені не автором, подаючи їх у статті, треба 

дотримуватися вимог чинного законодавства України про авторське право. 

Діаграми, графіки, схеми та рисунки створюються чорно-білими. Допускається використання 

діаграм і графіків Microsoft Excel у градаціях чорного. Максимальний розмір рисунку за шириною не 

має перевищувати 160 мм. При підготовці сканованих зображень у графічних редакторах (наприклад, 

у Adobe Photoshop) сканувати зображення із роздільною здатністю 300-600 dpi (точок на дюйм), 

бажано видалити всі текстові елементи рисунка; «почистити» рисунок – забрати бруд у вигляді 

крапок, непотрібних штрихів тощо. Готове до роботи зображення зберігати у форматах *.jpg. *.tiff. 

Рисунки нумерують і підписують – шрифт Times New Roman, кегль 10, напівжирний, 

вирівнювання – по центру. Назву рисунка друкують з великої літери. Розшифрування позначень 

роблять перед назвою рисунка курсивом. Перед і після назви рисунка – інтервал 6 пт. Підписи під 

рисунком, номери та назви сканованих рисунків виконують лише у редакторі Microsoft Word, а не 

сканують разом з рисунком. 

Не допускаються кольорові та фонові рисунки. 

Наприклад,  

Таблиця, як правило, розташовується під текстом після першого згадування або на наступній 

сторінці. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її розділяють на частини, при цьому в кожній 

частині повторюють заголовок таблиці. 

Слово «Таблиця» вказують курсивом один раз праворуч над заголовком таблиці, над іншими 

частинами пишуть «Продовження таблиці» зі вказівкою її номера. Назву таблиці вказують по центру 

рядка напівжирним шрифтом без крапки в кінці. До і після назви таблиці встановлюють інтервали у 

6 пт. 

На кожну таблицю має бути посилання у тексті статті.  

Наприклад, 
Таблиця 1 

Результати експериментальних досліджень 

Зразки 
Тривалість, хв. 

20 30 40 50 

Перший 2,1 3,4 3,8 4,5 

Другий 2,4 3,1 4,0 4,8 

Третій 2,2 3,5 3,9 4,6 

1  контрольний зразок № 1; 2  контрольний зразок № 2; 3  контрольний зразок № 3; 4  контрольний зразок № 4;5  контрольний зразок № 5 

Рис. 2. Експериментальні дослідження 
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Набір формул – редактор формул Microsoft Equation:  

– змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman; 

– стандартні математичні функції, цифри, українські (російські) літери – накреслення пряме, 

Тіmes New Roman; 

– матриці, вектори – напівжирний, накреслення пряме, Times New Roman; 

– грецькі літери, символи – накреслення пряме, Symbol. 

Розміри: звичайний індекс 11 пт, великий індекс 7 пт, малий індекс 6 пт, великий символ 14 пт, 

малий символ 11 пт.  

Виняток становлять, ті символи операторів, що набираються прямим шрифтом, наприклад, 

диференціала d, оператора Лапласа p, уявної одиниці j або i, основи натуральних логарифмів 

e і стандартних функцій, наприклад, cos, arctg, ln, lg, sign і т.п. У десяткових дробах ціла частина 

відділяється комою (а не крапкою). 

Формули центрують, а ті, на які є посилання – нумерують. Номери формул вказують у круглих 

дужках і вирівнюють по правому полю сторінки. 

Забороняється використовувати для набору формул графічні обʼєкти, кадри й таблиці.  

Наприклад: 

Значення суми квадратів відхилень визначають за виразом: 

 НnXQ
pq

ij

n

k

ijkx 





















  

2

,       (1) 

де 

2











n

k

ijkX  – квадрат суми чисел кожного ij- го члена дисперсійної системи; 

Н – середнє значення квадрату суми чисел. 

  

Прикінцеві положення 

1. Не слід подавати тексти, отримані за допомогою програм автоматичного перекладу. 

2. Не слід подавати непідготовлені, недопрацьовані авторами, матеріали. 

3. Статті, направлені авторам на доопрацювання, мають бути повернені до редакції у 

тижневий термін. 

4. Статті, що не відповідають будь-якій з вище перелічених вимог, до видання не 

приймаються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вимоги до статей для публікації в Збірнику наукових праць Військової академії (м. Одеса) 

Вимоги оновлено у жовтні 2020 року 

1 вільний рядок 

Додаток А 
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А.В. Головань, к.т.н., доц. 
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НАЗВА СТАТТІ 

 
Текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст 

анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст анотації текст  

Ключові слова: текст 

 

Постановка проблеми 

Текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті 

текст статті текст статті  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті 

текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

Текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті 

текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті  

Постановка завдання 

Текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті 

текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті 

текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті  

Висновки 

Текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті 

текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті текст статті  

 

 

1 вільний рядок 

0,75 

УДК, автори та назва організації  

без абзацного відступу,  

вирівнювання по лівому полю, кегель 12, 

інтервал 1,2 

Верхнє поле – 2,5 см 
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1 вільний рядок 
без абзацного відступу,  

вирівнювання по центру, кегель 12 

1 вільний рядок 

0,75 

0,75 

відступ перед підзаголовком 6 пт 

відступ після підзаголовка 6 пт 

0,75 

відступ після підзаголовка 6 пт 

відступ перед підзаголовком 6 пт 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

Нижнє поле – 2,5 см 

відступ перед підзаголовком 6 пт 

відступ після підзаголовка 6 пт 

відступ перед підзаголовком 6 пт 

відступ після підзаголовка 6 пт 

відступ перед підзаголовком 6 пт 

відступ після підзаголовка 6 пт 

відступ після підзаголовка 6 пт 

відступ перед підзаголовком 6 пт 

абзацний відступ 0,75, кегель 10, курсив, інтервал 1 

абзацний відступ 0,75, кегель 11, вирівнювання по ширині, інтервал 1,2 

підзаголовки без абзацного відступу,  

вирівнювання по центру, кегель 12 
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Список використаних джерел 

1. Література (міждержавний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)  

References 

1. Література, оформлена за міжнародним стилем оформлення 

наукових публікацій АРА (дублює список використаних джерел) 

 

Рецензент: П.І.Б. рецензента, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

назва організації, місто та країна 

 

ПЕРЕКЛАД НАЗВИ СТАТТІ (російською мовою) 

В. Головань 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст (російською мовою, якщо стаття написана українською мовою) 

Ключевые слова: текст (російською мовою, якщо стаття написана 

українською мовою) 

 

ПЕРЕКЛАД НАЗВИ СТАТТІ (англійською мовою) 

V. Holovan 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text (англійською мовою, якщо стаття написана українською мовою) 

Keywords: text (англійською мовою, якщо стаття написана українською мовою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

відступ перед підзаголовком 6 пт 

відступ перед підзаголовком 6 пт 

відступ після підзаголовка 6 пт 

відступ після підзаголовка 6 пт 

1 вільний рядок 

1 вільний рядок 

відступ перед іменем та прізвищем 6 пт 

відступ після імені та прізвища 6 пт 

відступ перед іменем та прізвищем 6 пт 

відступ після імені та прізвища 6 

пт 

1 вільний рядок 

без абзацного відступу,  

вирівнювання по центру, 

кегель 11 

без абзацного відступу,  

вирівнювання по центру, 

кегель 11 

абзацний відступ 0,75, кегель 10, курсив 

абзацний відступ 0,75, кегель 10, курсив 
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Додаток Б 

APA – МІЖНАРОДНИЙ СТИЛЬ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

ДСТУ 7.1:2006 Стандарт АРА 

КНИГИ 

Особливості оформлення: 1. Необхідно транслітерувати прізвища та ініціали всіх авторів, 

відокремлювати їх один від одного комою і пробілом; ініціали знаками пунктуації не розділяються, 

рік видання у дужках. 2. Назва книги: наводиться транслітерація назви книг, ставиться пробіл, після 

цього зазначається переклад назви книги англійською мовою у квадратних дужках. Якщо книга 

видана англійською мовою, назва її в квадратні дужки не береться. Назва книги записується 

курсивом. Ставляться крапка та пробіл. 3. Номер видання (у форматі 1st, 2nd, 3rd, 4th тощо), 

додаткова інформація про видання: виправлене (rev.), доповнене (enl.), стереотипне (repr.). Зверніть 

увагу – перше видання вказується тільки в тому випадку, якщо достовірно відомо про подальші 

перевидання і Ви цитуєте саме перше видання. 4. Якщо це транслітерована назви видавництва, то біля 

неї записують слово Publ., наприклад: Nauka Publ. 

один автор 

Ярошенко А. О. Ціннісний дискурс освіти: 

[монографія] / Ярошенко А. О. – К. : Вид-во НПУ 

імені Н. П. Драгоманова, 2004. – 156 с. 

Yaroshenko, A. O. (2004). Tsinnisnyi dyskurs osvity 

[Valuable educational discourse]. Kyiv, Vyd-vo 

NPU imeni N. P. Drahomanova. 

Саріогло В. Г. Проблеми статистичного 

зважування вибіркових даних : Монографія. Київ: 

ІВЦ Держкомстату України, 2005. 264 с. 

Sarioglo, V. (2005). Problemy statystychnoho 

zvazhuvannya vybirkovykh danykh [Sample data 

statistical weighting issues]. Kyiv [in Ukrainian]. 

два автори 

Мельник Л.Г., Каринцева А.И. Экономика 

предприятия: конспект лекций: учеб. пос. Сумы: 

Университетская книга, 2002. 400 с. 

Melnik, L.H., & Karintseva, A.I. (2002). Ekonomika 

predpriiatiia [Economics of enterprise]. Sumi: 

Universitetskaia kniha [in Russian]. 

від трьох до шести авторів 

Сучасні тенденції розвитку торговельної мережі 

України : монографія / О.М. Азарян, Е.М. Локтєв, 

Б. Халлір, В.О. Соболев, Д.В. Гаркуша.– Донецьк 

: Дон НУЕТ, 2009. – С. 156-168. 

Azarian, O.M., Loktiev, E.M., Khallir, B., Sobolev, 

V.O., & Harkusha, D.V. (2009). Suchasni tendentsii 

rozvytku torhovelnoi merezhi Ukrainy [Modern 

trends in retail network in Ukraine]. Donetsk: Don 

NUET [in Ukrainian]. 

якщо більше шести авторів, сьомий та наступні автори позначаються «et al.» 

багатотомне видання 

Стратегія розвитку машинобудівної галузі 

України: [в 4-х т.]. Під. ред. О.О. Пайко, І.П. 

Кисюк. – Донецmк : Юго-Восток, 2001. – 500 с 

Paiko, O.О., & Kysiuk, I.P. (Ed.). (2001). Strategy of 

development of the machine-building industry of 

Ukraine. (Vols. 1-4). Donetsk: Yuho-Vostok [in 

Ukrainian]. 

окремий том серії 

Стратегія розвитку машинобудівної галузі 

України: [в 4-х т.]. Під. ред. О.О. Пайко, І.П. 

Кисюк. – Донецьк: Папіруc, 2001. – Т. 2. – 300 с 

Paiko, O.О., & Kysiuk, V.M. (Ed.). (2001). Strategy 

of development of the machine-building industry of 

Ukraine. (Vol. 2). Donetsk: Papirus [in Ukrainian]. 

частина книги 

Мартієнко А.І. Теоретичні основи розвитку 

відносин власності на природні ресурси / А.І. 

Мартієнко // Оцінка і прогноз якості земель / за 

Martiienko, А.І. (2011). The theoretical basis of 

property relations on natural resources. In I.P. 

Kysiuk, (Ed.), Estimates and forecasts qualities of 
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ред. І.П. Кисюк. – К.: Університетська книга, 

2014. – С. 132–144. 

land (pp. 132– 144). Kyiv: Universytetska knyha [in 

Ukrainian]. 

автор та редактор 

Косенко І. С. Прикладна економіка / І. С. 

Косенко, А. І. Опалко,; за ред. І. С. Косенка. – К.: 

Думка, 2008. – 256 с. 

Kosenko, I.S., & Opalko, A.I. (2008). Applied 

Economics. I.S. Kosenko (Ed.). Kyiv: Dumka [in 

Ukrainian]. 

редактор (без автора) редактор – (Ed.), редактори – (Eds.) 

Методика дослідної справи в економіці / за ред. 

Г.В. Кондаренка, К.О. Іковенка. – 3-тє вид., пер. і 

доп. – Харків: Основа, 2011. – 369 с. 

Kondarenko, H.B., & Ikovenko, K.O. (Eds.). (2011). 

Methods of conducting experiments in economics. 

(3rd ed., rev.). Kharkiv: Osnova [in Ukrainian]. 

автор та перекладач 

Мартієнко А.І. Теоретичні основи розвитку 

відносин власності / А.І. Мартієнко; [пер. З англ. 

В.Н. Перегудова]. – К.: Основа., 2014. – 503 с 

Martiienko, А.І. (2011). The theoretical basis of 

property relations. (V.N. Peregudova, Trans.). Kyiv: 

Osnova [in Ukrainian]. 

СТАТТІ 

Особливості оформлення: 1. Необхідно транслітерувати прізвища та ініціали всіх авторів, 

відокремлювати їх один від одного комою і пробілом; ініціали знаками пунктуації не розділяються. 

Повні імена авторів не наводяться. Після переліку авторів ставиться крапка і пробіл, рік видання у 

дужках. 2. Наводиться назва статті транслітарацією, потім англійською мовою у квадратних дужках. 

Після назви статті ставиться крапка і пробіл. Якщо мова статті англійська, то назва у квадратні дужки 

не береться. 3. Назва періодичного видання наводиться транслітарацією, через тире – англійською 

мовою та записується курсивом. Допускається наводити зареєстроване скорочення назви 

періодичного видання. Після назви видання ставиться крапка і пробіл. 4. Інформація про видання: 

курсивом наводиться номер тому, в круглих дужках вказується номер журналу, після коми 

приводиться діапазон сторінок. 5. В кінці сформованого посилання вказується мова оригіналу. 

стаття в журналі 

Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма 

управління економічним розвитком 

територіальних спільнот базового рівня / Г.Л. 

Монастирський // Стратегічні пріоритети. – 2009. 

− №5 (8). – С. 10-20. 

Monastyrs'kyj, H.L. (2009). Management's 

modernization paradigm of economic development 

of local communities base line. Stratehichni 

priorytety, 5 (8), 10-20 [in Ukrainian]. 

стаття в збірнику 

Наумов О.Г. Чинники формування 

інвестиційного клімату / О. Г. Наумов // 

Економічні інновації: науковий збірник – Х.: 

2015. – Вип. 52. – С. 170–177. 

Naumov, О. G. (2015). Determinants of investment 

climate. Ekonomichni innovatsiyi, 52, 170–177 [in 

Ukrainian]. 

від трьох до семи авторів (наступні автори позначаються «et.al.») 

Концептуальні засади визначення ефективності 

інвестиційної діяльності / Коваль В.В., 

Башинська М.І., Лайко О.І., Чехович З.В. // 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: 

Науковий журнал. – 2015. – № 5-6 (82-83). – 

С.105-115. 

Koval, V.V., Bashynska, M.I., Layko, O.I., & 

Chekhovych Z.V. (2015). Conceptual basis for 

determining the effectiveness of th investment 

activity. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, 

pravo, 5-6 (82-83), 105-115 [in Ukrainian]. 

стаття, що має цифровий ідентифікатор DOI 

(якщо стаття має DOI, то він вказується обов’язково) 
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Лайко О. І. Державно-приватне партнерство в 

забезпеченні інвестиційно-інноваційного 

розвитку / О. І. Лайко // Економічні проблеми. - 

2015. - Вип. 59. - С. 176-183. DOI: 

10.17110/nrj.2100.2.05 

Laiko, O. I. (2015) Public-private partnership in 
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Особливості оформлення: 1. Необхідно транслітерувати прізвища та ініціали всіх авторів, 

відокремлювати їх один від одного комою і пробілом; ініціали знаками пунктуації не розділяються. 

Після переліку авторів ставиться крапка і пробіл. В скобках указується рік видання. 2. Наводиться 
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ПАТЕНТИ 

Особливості оформлення: 1. Необхідно транслітерувати прізвища та ініціали всіх авторів, 

відокремлювати їх один від одного комою і пробілом; ініціали знаками пунктуації не розділяються. 

Після переліку авторів ставиться кома і зазначається inventor/inventors. В скобках указується рік 

реєстрації. Після цього ставиться крапка і пробіл. 2. Якщо після переліку винахідника необхідно 

вказати правовласника, то між ними ставиться крапка з комою. Правовласник – вказується ім’я 

(правила аналогічні таким для винахідника) або назва організації, потім після коми вказується 

assignee. Потім ставиться крапка і пробіл. 3. Назва патенту: наводиться транслітерація назви 

курсивом, після неї переклад назви англійською мовою у квадратних дужках. Якщо патент видано 

англійською мовою, його назва в квадратні дужки не береться. Після назви винаходу, ставиться 

крапка і пробіл. 4. Вказується країна реєстрації, а також тип документу (патент) і номер патенту 

(сполучне слово «no.»). Назва країна, тип документу та дата публікації інформації про видачу патенту 

розділяються комою та пробілами. Після зазначення усієї необхідної інформації ставиться крапка. 

 

 

 


