ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
При підготовці матеріалів для публікації у щоквартальному науково-аналітичному збірнику Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегічні пріоритети» редакційна колегія збірника та
видавці просять дотримуватися таких вимог:
• стаття має бути присвячена стратегічним орієнтирам розвитку України, пріоритетам державної політики
України у тій чи іншій сфері, ключовим тенденціям світового розвитку;
• стаття має бути написана українською 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, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень); контактний телефон (разом із кодом
міста); е-mail; іноземні автори вказують також назву країни;
– назва статті (по центру);
– анотація українською мовою (рекомендовано від трьох до п’яти рядків);
– ключові слова (від трьох до п’яти);
– анотації російською та англійською мовами у такому порядку і вигляді: прізвище, ініціали автора (виділити
жирним курсивом); назва статті (виділити жирним прямим); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова;
– текст статті;
– список використаних джерел, оформлений відповідно до чинних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання»; ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної
та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»; ДСТУ
3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні
вимоги та правила»; ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»; ISO 4:1997
«Information and documentation. Rules for the abbreviation of title words and titles of publications».
Зразки бібліографічних описів містяться у «Переліках та формах документів, які використовуються при
атестації наукових та науково-педагогічних працівників», затверджених Наказом ВАК України від 29.05.07
№ 342, – форма 23: «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації,
і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті»;
• у структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до
наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7–05/1), а саме:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор;
– виділення невирішених раніше аспектів загальної проблеми, яким присвячується стаття;
– формулювання мети або цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження;
– перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
• обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо
не повинен перевищувати 15 сторінок (А4) – 0,5 др. арк. (20 тис. знаків та пробілів); сторінки мають бути
пронумеровані (зверху, по центру, без номера на першій сторінці);
• текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 13 кеглем через 2 інтервали; верхнє, нижнє і ліве
поле – 2 см, праве – 1,5 см;
• зноски і примітки мають відповідати таким вимогам: зноски на джерела оформлюються за правилами
бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку,
наприклад, [7, с. 11]; примітки робляться посторінково, автоматично;
• ілюстративний матеріал має відповідати таким вимогам: графіки та діаграми мають бути зроблені у Miсrosoft
Graph або Miсrosoft Excel; написи та підписи подано українською мовою; формули мають бути належним чином
оформлені та зроблені у Miсrosoft Equation 3.0 і наступних версіях; якщо ілюстрації скановано, то вони мають
бути записані у форматі .tiff з роздільною здатністю 300 dpi або у форматах .jpg, .eps; написи на ілюстраціях та
підписи до них мають бути подано українською мовою. Малюнки з Інтернету до друку не приймаються; схеми,
зроблені у псевдографіці, мають бути згруповані; усі скановані малюнки мають бути у моделі Grayscale;
• стаття (ім’я файла включає прізвище автора англійською) має бути набрана на комп’ютері (редактор MS
Word 2003/2007 for MS Windows 2000/XP) і записана на електронному носієві;
• стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензією фахівця з проблеми,
що досліджується; рецензією наукового керівника, наукового консультанта (для аспірантів та докторантів), а
також з рекомендацією відділу (кафедри), оформленою як витяг з протоколу засідання відділу (кафедри);
• текст статті, завізований автором власноручним підписом, подається у двох примірниках разом з
електронним носієм, рецензіями та рекомендацією відділу (кафедри), файл статті також може бути надісланий
електронною поштою;
• редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати тексти;
• відповідальність за зміст несе автор;
• після опрацювання матеріали автору не повертаються.
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