ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Редакція приймає рукописи статей, що раніше не друкувалися, на електронних
носіях, набраних у програмі MS Word, обсягом до 12 сторінок (шрифт — Times New
Roman, розмір — 14, інтервал — 1,5). Статті повинні відповідати вимогам ДАК
України щодо наукових робіт, обов’язково мати рецензію й анотації російською та
англійською мовами (з перекладом трьома мовами прізвища й імені автора і назви
статті). Прохання до авторів: разом з матеріалами надсилати свою фотографію. Ілюстративний матеріал має бути у форматі .tif або .jpg, розміром 300 dpi.
До статей дописувачів, які не мають наукового ступеня, обов’язково мають додаватися: рецензія доктора наук відповідного фаху, витяг з протоколу засідання кафедри
про рекомендацію статті до друку, засвідчені належним чином.
Стаття має містити такі відомості (з нового абзацу через один рядок):
1) з лівого краю аркуша одним рядком — прізвище та повне ім’я автора (авторів)
українською мовою; науковий ступінь, вчене звання чи інша інформація, що стосується наукової діяльності автора (-ів); назва установи, організації, де працює автор
(-и); 2) з лівого краю аркуша вгорі — УДК; 3) посередині наступного рядка — назва
статті; 4) з нового абзацу анотація українською мовою (3–4 речення); 5) з нового абзацу ключові слова (до 6 слів або словосполучень) українською мовою; 6) текст статті; 7)
список літератури наводять згідно з ДСТУ 8302:2015, оформлюють як прикінцеві
примітки, тобто у [ ] відповідно до вимог до наукових праць. Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами. Список літератури наводять у порядку згадування в роботі (не потрібно робити текстових посилань у написаному, лише цифри у
квадратних дужках (наприклад [12, 43]); 8) після статті з нового абзацу — анотації:
російською — прізвище та повне ім’я автора (авторів), назва статті, текст анотації
(3–4 речення), ключові слова (до 6 слів або словосполучень); англійською — прізвище
та повне ім’я автора (авторів), назва статті, текст розширеної анотації (1–1,5 сторінки
А4, 3000–5000 знаків), ключові слова (до 6 слів або словосполучень); якщо стаття написана іншою мовою (польською, іспанською тощо) — прізвище та повне ім’я автора
(авторів), назва статті, текст анотації мовою статті (3–4 речення), ключові слова (до
6 слів або словосполучень); 10) інформація про автора (авторів).
У файлі статті на наступному аркуші подають відомості про автора (співавторів).
Редакція лишає за собою право на редагування та скорочення рукописів. За достовірність інформації та статистичних даних, які містяться в рукописах, відповідальність несе автор. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція також лишає за собою право повертати матеріали авторам для виправлення виявлених помилок і доопрацювання, скорочувати та редагувати надані тексти. Статті,
подані з порушенням вказаних вимог, не публікуються. Листування з дописувачами
не ведеться. Автор, який подав матеріали до друку, вважається таким, що погоджується на подальше безоплатне їх розміщення на сайті НДІ інтелектуальної власності
та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Відтворення матеріалів
журналу або їхніх частин будь-якими засобами чи в будь-якій формі, зокрема і в Інтернеті, забороняється без письмового дозволу редакції журналу. Особисті немайнові
права є невідчужуваними та належать авторам статей. Майнові права інших авторів
належать цим авторам.
Більш детальна інформація на сайті — www.inprojournal.org
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ПЕРЕДПЛАТА

ØÀÍÎÂÍ²

×ÈÒÀ×²!

Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé æóðíàë «Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³» âèõîäèòü îäèí ðàç íà äâà ì³ñÿö³. Ïåðåäïëàòèòè íàø æóðíàë âè çìîæåòå â áóäü-ÿêîìó ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³ Óêðà¿íè, à òàêîæ
çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè WebMoney íà ñàéò³ ÄÏ «Ïðåñà» — www.presa.ua.
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàø æóðíàë ñòàíå êîðèñíèì ïîì³÷íèêîì ó âàø³é
ñïðàâ³!
Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ,
ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ
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