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TITLE OF THE ARTICLE 

3Мета. Формулюється головна ідея дослідження, яка відрізняється від сучасних уявлень про 

проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до 

наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих 

раніше, але недостатньо  вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та 

огляду основних публікацій з теми. 

Методи. Описуються загальнонаукові та спеціальні методи дослідження з обґрунтуванням 

доцільності їх використання. Методи розкриваються максимально детально, щоб кожен 

бажаючий науковець міг відтворити хід дослідження. 

Результати. Визначаються отримані результати, встановленні закономірності, тенденції, 

статистичні висновки, наукова новизна та практична значущість. 

Ключові слова: 6-8 слів 

Постановка проблеми. Визначається проблема у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими теоретичними та практичними завданнями, обґрунтовується важливість проведення 

дослідження та методи вирішення визначеної автором проблеми, визначається конкретна гіпотеза 

чи припущення, ставляться питання, на які автор намагається найти рішення. 

Аналіз останніх досліджень  та публікацій.  Наводиться  критичний аналіз останніх 

досліджень, які стосуються визначеної автором проблеми, з виділенням невирішених частин. 

Мета статті. Формулюється головна ідея дослідження, яка відрізняється від сучасних 

уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на 

введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або 

уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової 

проблеми та огляду основних публікацій з теми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Надається комплексне обґрунтування 

отриманих наукових результатів, аналізуються власні результати, здійснюється їх порівняння з 

аналогічними результатами інших досліджень відповідно до тематики статті, встановлюються 

обмеження щодо застосування результатів. 

1 Не більше 3-х авторів 
2 Прізвища англійською мовою мають відповідати даним реєстрації у базі ORHID або закордонного паспорта, в 

іншому випадку редакція залишає за собою право на редагування відповідно постанови Кабміну України від 27. 

01.2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» 
3 Реферат статті має бути викладений загальноприйнятною термінологію. трьома мовами (українською, російською, 

англійською). 



Ілюстрації та графіки, що супроводжують текст, повинні бути розміщені в кадрі в книжковій 

орієнтації та оформлені відповідно до ГОСТу 2.105-95. 

І Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок 

один, то він позначається «Рисунок 1». Рисунки слід виконувати розміром не менше 6060 через 

один інтервал від основного тексту та згруповувати. Слово «Рисунок» і назву розміщують після 

пояснювальних даних і розташовують таким чином: 
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Рисунок 1 - Тенденції світової торгівлі промисловими товарами та вантажообігу авіаційної 

мережі 
Джерело: складено автором на основі [12]4

 

ІІ Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на 

наступній сторінці. Не допускається розміщувати таблицю вздовж довжини сторінки аркуша 

документа (таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації). Якщо таблиця виходить за 

формат сторінки, її ділять на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку або 

боковик. Слово «Таблиця» вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть «Продовження таблиці», вказуючи номер. Назву варто розташувати над 

таблицею. Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком. 

Таблиця 1 - Динаміка економічних показників функціонування авіаційних мереж 

Рік 

Показник 
2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Експлуатаційні доходи, млрд. дол. 322 570 476 579 636 679 708 

Експлуатаційні витрати, млрд. дол. 323 571 474 550 622 665 685 

у т.ч. 

Паливо, млрд. дол. 44 187 123 139 176 210 211 

Інші витрати, млрд. дол. 279 384 351 412 446 455 473 

Коеф. беззбитковості, % 62,3 61,8 61,4 62 63,2 63,7 63 

Оборот інвестованого капіталу,% - 1,4 2 6,3 4,7 3,9 4,7 

Джерело: складено автором на основі [15] 

4 Відомості про джерело, авторську розробку таблиці чи рисунка вказуються після таблиці чи рисунка мовою публікації 

в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміром 10, з одинарним міжрядковим інтервалом 

Обсяг світової торгівлі товарам, млрд. т. Вантажообіг авіаційних мереж, млрд.т./км 
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ІІІ Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати 

нумерацію. Номери формул вказують у круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі 

тексту. 

Стиль формул для Microsoft Eguation – курсив, розмір складових формули: 

Full 13 pt. 

Subscript/Superscript 9 pt. 

Sub-Subscript/Superscript 7 pt. 

Symbol 15 pt. 

Sub-Symbol  10 pt. 

d  k  L  н  а  в    /  
3
 S  0   N   Q (1) 

де S0 – загальна площа території ( км
2 
), N – чисельність населення, Q – обсяг перевезень, а 

Lнав – наведена протяжність шляхів сполучення. 

IV Використовувати треба ненумерований список з маркером у вигляді «тире» (–) за 

форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список використовувати тільки в 

тих випадках, коли є посилання на нього в тексті. 

V Основний текст статті набирається без переносів та номерів сторінок. Посилання в тексті 

оформлюються відповідно до ДСТУ 3 6 5 9 _ 8 3 0 2 - 2 0 1 5 ,  супроводжуються цифрами у 

квадратних дужках (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка) за зразком [3, с. 

27]. Проблемні посилання на кілька джерел та на кілька сторінок подаються відповідно [див.: 

2, с. 7, 4] або [3, с. 67; 72, с. 85–90]. Список літератури подається в порядку цитування. 

Висновки. Коротко інтерпретуються та пояснюються результати дослідження, які узгоджено 

з назвою, метою, постановкою проблеми (надаються відповіді на питання, які було заявлено). 

Визначається, як результати дослідження співвідносяться з аналізом літературних джерел, 

відображається теоретична і практична значущість результатів, визначаються напрями подальших 

досліджень, які ґрунтуються на отриманих результатах. 
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5 Реферат статті російською та англійською мовами. 




