
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ,  
ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ДРУКУ  
в збірник наукових праць  

«Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» 
При підготовці матеріалів до публікації редакційна колегія просить 
дотримуватись наступних вимог. 

1. Технічні вимоги. Стаття має бути написана українською, 
російською або англійською мовою й оформлена відповідним чином: 

� індекс УДК (на початку, ліворуч); 
� дані про автора (на початку, праворуч від тексту) прізвище, 

ім’я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи (без скорочень); 

� назва статті (по центру великими літерами); 
� авторське резюме (анотація) українською та російською мовами 

(рекомендовано не менше 150 слів і не більше 300 слів) й розширений 
реферат англійською мовою (1,5 тис. – 2,5 тис. знаків); 

� текст статті; 
� список використаних джерел, оформлений відповідно до 

стандартів МОН України.  
Обсяг статті у тому числі зі списком використаних джерел, 

таблицями, схемами, анотаціями тощо не повинен бути меншим за 7 
сторінок (12 тис. знаків без пробілів) та не перевищувати 14 сторінок 
(22 тис. знаків) формату А4. 

Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 
14 кеглем через 1 інтервал, верхнє, нижнє і праве поле – 2,0 см, ліве – 
2,5 см.  

2. Довідка про автора включає в себе: прізвище, ім’я, по 
батькові, посаду, наукове звання та ступінь, контактний телефон, 
електронну адресу, повну офіційну назву місця роботи та його адресу. 
Ця інформація надається українською, російською, англійською 
мовами. Звертаємо увагу на необхідність вказати не довільний 
переклад, а загальноприйняту або офіційну назву закладу. 

Окремо подається зручна для Вас адреса «Нової пошти» чи іншого 
поштової компанії, зручної для отримання Вами друкованого 
екземпляру та дійсний мобільний номер телефону, на який прийде смс 
про надходження вантажу. 

3. Вимоги до структури статті. Статті приймаються однією з 
трьох мов – українською, російською, англійською. У структурі статті 
повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами 
МОН України до наукових статей, а саме: 

� постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями; 

� аналіз основних досліджень і публікацій в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми на які спирається автор; 

� виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується стаття; 

� формулювання мети або цілей статті (постановка задач); 



� виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

� висновки з даного дослідження; 
� перспективи подальших пошуків у зазначеному напрямку.  
Назви цих розділів просимо виділяти напівжирним 

шрифтом. 
4. Авторське резюме є обов’язковою частиною публікації та 

додається українською, російською мовами. Обсяг не менше 150 слів и 
не більше 300 слів. Рекомендовано будувати більшість речень за 
зразком: «Виявлено…», «Встановлено…», «З’ясовано…», «Оцінено 
вплив…», «Охарактеризовано закономірності…» тощо. До нього 
обов’язково подаються ключові слова: 4-6 слів, які не дублюють слова 
з назви статті.  

«Abstract» (реферат англійською мовою). Обсяг 1,5 тис. – 2,5 тис. 
знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити 
загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути 
калькою україно- чи російськомовної анотації), змістовним 
(відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як 
один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у 
статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Текст 
повинний бути зв’язним, для поєднання речень необхідно 
використовувати вирази «consequently», «moreover», «for example», «the 
benefits of this study», «as a result» тощо. Використовуйте активний, а не 
пасивний залог («The study tested», а не «It was tested in this study»). 

5. Бібліографічні посилання наводяться вкінці статті під назвою 
«Список використаних джерел» (розмір символу (кегель) – 12, інтервал 
– 1). Список повинен включати не менше 8 посилань. Та бути 
наведений за алфавітом. Необхідно до опису статті вносити всіх 
авторів, не скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік 
посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological 
Association (5th ed.) 
 http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa  
Після списку використаних джерел подається його References 

Зразок реферування статей:  
1. Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., 2005. Tіtle of artіcle. 

Tіtle of Journal 10(2), 49-53. 
2. Dynamika suspil'no-politychnykh pohlyadiv v Ukrayini: berezen' 

2016 roku. Sotsiolohichna sluzhba «Reytynh» [Dynamics of social and 

political looks in Ukraine: March, 2016]. Retrieved from: 
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_obschestvenno-
politicheskih_vzglyadov_v_ukraine_mart_2016.html (10.10.2016) 
(in Ukrainian). 

3. Kaplіn, V. V., Uglov, S. R., Bulaev, O. F., Goncharov, V. J., 
Voronі,A. A., Pіestrup, M. A., 2002. Tunable, monochromatіc x rays usіng 
the іnternal beam of a betatron. Appl. Phys. Lett. 80(18), 3427-3429.  



4. Osobennostі rascheta kojeffіcіenta sіnhronіzacіі nejronnyh setej 
[Features of synchronіzatіon coeffіcіent calculatіon іn neural networks]. 
V?sn. Dn?propetr. Un?v. Ser. B?ol. Ekol. 17(5), 55-62 (іn Russіan). 

Зразок реферування книг:  
1. Burde P. 1993. Sotsiologiya politiki [Sociology of politics]. Socio-

Logos, Moscow, 336 (in Russian). 
2. Gіrs, A., Novak, B., Kashpor, S., 2005. Lіsovporjadkuvannja [Forest 

management]. Arіstey, Kyіv (іn Ukraіnіan).  
3. James, H., 2009. The ambassadors. Rockvіlle, Serenіty. Kohno, 

N.A. (ed.), 1986.  
4. Pres-konferentsiya «Dva roky Prezydenta». Fond «Demokratychni 

initsiatyvy» imeni Il'ka Kucheriva [Press-conference «Two years President»] 
Retrieved from: http://dif.org.ua/article/dva-roki-prezidenta-petra-
poroshenka-zmini-v-gromadskiy-dumtsi (20.05.2016) (in Ukrainian). 

Для автоматичної транслітерації російськомовних джерел 
користуйтеся сайтом http://www.translit.ru,  

Для автоматичної транслітерації українських джерел –
 http://translit.kh.ua/. 

Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів 
(краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який 
частіше поширений у мережі Інтернет). Кожне джерело переліку 
посилань перевіряється через сайт http://www.crossref.org/guestquery  

6. Посилання на список використаних джерел. Посилання в 
тексті позначається цифрою в квадратних дужках відповідно до 
номера у списку літератури, наприклад [5] чи [8; 10]. Якщо в тексті 
вжито цитату, необхідно, окрім посилання на джерело, зазначити 
сторінку, наприклад [1, с. 54], де 1 – порядковий номер у списку 
літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк. 67], де 7 – порядковий номер у 
списку літератури, 67 – номер аркуша архівної справи. 

7. Публікації статей здійснюються за результатами 
внутрішнього та зовнішнього рецензування. Відповідальність за 
зміст, достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори 
матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і 
скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням 
головних висновків та стилю автора). Редакційна колегія наукового 
видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають 
вимогам, тематиці журналу або містять значний відсоток плагіату. 

8. Публікації здійснюються на платній основі після 
затвердження статті членами редакційної колегії (орієнтовна вартість 
сторінки друкованого тексту 40 грн.). 

 


