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Умови публікації статті: 
До 7 листопада 2014 року (включно) надіслати на електронну адресу 
nauka@lef.lviv.ua: 
1) наукову статтю на українській, російській чи англійській мові (назва 
файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора 
(наприклад: Васильєв С.Р._Стаття); 
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату 
публікаційного внеску  (назва файлу має бути підписана відповідно до 
прізвища та ініціалів автора (наприклад: Васильєв С.Р._Квитанція); 
3) заповнити реєстраційну форму автора на сайті. 
Вимоги до оформлення статті: 

• Об’єм статті – від 8 до 20 сторінок. 
• Формат сторінки: А4; всі поля по 2 см; сторінки не нумеруються; 

абзацний відступ – 1,25. 
• Шрифт: Times New Roman – 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5. 
• Рисунки і таблиці допускаються і вставлені в текст. 
• Мова – українська, російська, англійська. 
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту 

під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються 
квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера 
джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 
115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не 
допускається. 

 

Текст статті, що подається в редакцію, повинен містити наступні 
елементи: 
- індекс УДК (розташовується на початку наукової статті зліва); 
- прізвище, ім'я, по батькові (повністю, російською / українською та 
англійською мовами); 
- вчений ступінь, вчене звання; 
- посада та місце роботи, місто; 
- назва статті (російською / українською мовою і англійською мовою; 
(напівжирний, великими літерами, вирівнювання по центру); 
- анотація російською / українською та англійською мовами, не менше 600-
800 знаків; 
- ключові слова чи фрази, що використовуються у статті (до 12 фраз) 
російською / українською та англійською мовами. 
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У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) наступні 
пункти: 
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями; 
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв'язання даної проблеми і на які опирається автор; 
- формулювання цілей статті (постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; 
- висновки, зроблені в результаті дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. 
 
Вартість друку статті: 
 
Для учасників з України – 12 гривень за кожну сторінку. 
Для учасників з країн СНД – 3 долари США за кожну сторінку. 
 

Оплата здійснюється тільки після отримання повідомлення  
про прийняття статті до друку. 

 
 
1. Стаття, яка не відповідає вказаним вимогам оформлення, до розгляду не 
приймається. 
2. Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними 
положеннями: 
- автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають 
журналу право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із 
зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі. 
- відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе 
автор. 
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