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До уваги авторів!
ВИМОГИ ДО СТАТТЕЙ,
що подаються для опублікування в україно-польському фаховому збірнику
Університету імені Адама Міцкевича у м. Познань (Польща) та Інституту
державного управління Чорноморського національного університету імені Петра
Могили (Україна)
«Public Policy and Economic Development»
Журнал пройшов реєстрацію в Польщі як науковий міжнародний журнал згідно
рішення Окружного суду м. Познань (Польща) № 144/14/10 від 3 липня 2014 р.
(сторінка в інтернеті www.pped.amu.edu.pl ), проходить реєстрацію у міжнародній
наукометричній базі даних «SCOPUS» та «Copernicus».
Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 журнал
включений в Перелік науково-методичних фахових видань з державного
управління, в якому можуть бути опубліковані матеріали дисертаційних
досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.
1. До друку в журналі надсилаються наукові статті, які раніше не були
опубліковані в інших виданнях.
2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:
УДК;
прізвище, ім’я та по-батькові автора, науковий ступінь, посада, місце
роботи;
назва статті на українській та англійській мові;
анотація українською, російською мовою (3-5 рядків);
анотація англійською мовою не менше 250 слів;
ключові слова;
основний текст статті;
література (з обов’язковою транслітерацією).
3. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:
Вступ (Introduction) (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок
із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень
і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття);
Постановка завдання (Statement of research objectives) (формулювання цілей
статті);
Результати дослідження (Results) (виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
Висновки (Conclusions) з даного дослідження та перспективи подальших
розвідок у даному напрямку;
Література (References) оформлюється відповідно до міжнародних вимог.
Зразок оформлення джерела в списку літератури:
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1.
Tyndik A.O. Obzor sovremennyh mer economicheskoy politiki v stranakh
ES (Survey of the modern economic policy measures in EU countries) in Spero. – 2014.
- № 7. – PP. 157-176.
2.
Muravyov V.I. Pravovi zasady regulyuvannya ekonomichnykh vidnosyn
Evropeyskogo Soyuzu z tretimy krayinamy (Legal bases of regulation of economic
relations of the European Union with the third countries): avtoref. dys. … d-ra yurid.
nauk (abstract of thesis of Doctor of Law Sciences): 12.00.11 ; Shevchenko Kyiv
National University. — Кyiv, 2003. — 38 p.
4. Обсяг наукової статті разом із анотаціями та списком використаних
джерел має становити до 20 тис. друкованих знаків, ураховуючи пробіли.
5. Електронний варіант статті має відповідати таким вимогам (зразок
оформлення статті див. в архіві номерів на веб-сторінці журналу):
вирівнювання тексту по ширині сторінки з абзацним відступом від лівого
краю – 0,95 см (абзац робиться не пробілами (space) чи табуляцією (Tab), а лише
функцією: ФОРМАТ / АБЗАЦ / ОТСТУП / СЛЕВА / Первая строка); поля: верхнє,
нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве –1,5 см; шрифт: Times New Roman, розмір шрифту
(кегля) – 12, міжрядковий інтервал – 1,5;
сторінки у статті не нумеруються; не повинно бути макросів та переносу
слів; лапки у статті подаються у вигляді « ».
Посилання на літературу здійснюється безпосередньо в тексті. У квадратних
дужках зазначається порядковий номер використаного джерела, а через кому –
конкретна сторінка.
6. До редакції на електронну адресу журналу подаються:
електронний варіант статті;
завірена рецензія доктора або кандидата наук відповідного профілю
(крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь);
рецензія фахівця з англійської мови або носія мови;
довідка про автора на окремій сторінці (прізвище, ім’я, по батькові
повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні
телефони, поштова адреса для направлення авторського примірника журналу,
електронна адреса);
7. Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не
підлягає. Редакція залишає за собою право редагувати рукопис, скорочувати його,
змінювати назву статті. Подані матеріали (рукописи) та електронні носії (на
дискетах або CD) редакція не повертає.
8. Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих
матеріалів, а також правильність перекладу. Вартість друку статті англійською
мовою складає 600 грн. Статті з низькою якістю перекладу не приймаються.
Редколегія приймає статті українською або російською мовами, але це передбачає
додаткову сплату за переклад (1 сторінка тексту – 50 грн.).
9. Подання статей для опублікування в журналі є згодою авторів на збір та
обробку персональних даних про них відповідно до вимог Закону України «Про
захист персональних даних».
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Адреса редакції наукового фахового журналу «Public Policy and Economic
Development»:
Електронна пошта: derega@bk.ru
Електронна сторінка: http://jour.idu.mk.ua/ , http://idu.at.ua/
Секретар журналу к.політ.н., доц. Віра Дерега , тел.0508806465

