«ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ»

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ ОРИГІНАЛІВ СТАТЕЙ
Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам
МОН України.
Стаття повинна містити такі елементи, як:
 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
 формулювання мети статті (постановка завдання);
 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на
які спирається автор;
 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;
 висновки до даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
До публікації в журналі приймаються наукові праці, які раніше не були опубліковані. За
точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають
автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів.
У разі необхідності редакційна колегія може відправити статтю автору на доопрацювання.
Редакція залишає за собою право редагування текстів статей.
Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук
за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку.
Обсяг статті, включаючи ілюстрації та таблиці – 16-20 тис. друкованих знаків разом із
пробілами.
Вимоги для оформлення тексту: текст набирається в редакторі Microsoft Word for Windows;
береги: верхній, нижній – 20 мм, правий – 10 мм, лівий – 30 мм; шрифт Times New Roman, кегель
12 пт, інтервал – 1; абзацний відступ – 10 мм. Вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не
допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).
Важливо звернути увагу на наступне: необхідно використовувати кутові лапки «Текст»;
розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками і довше дефіса);
виставляти нерозривні пробіли між ініціалами та прізвищем, сторінкою і відповідним номером у
посиланнях та списку використаних джерел, між датою і роком тощо (напр. В. С. Стуса; с. 22–28;
27 березня 2016 р.; м. Київ); по тексту уніфікувати скорочення (напр. зупинитися на одному з
варіантів 2014 р. або 2014 рік); розшифровувати абревіатури при першому згадуванні і лише
відтак вживати надалі; між словами залишати по одному пробілові (прибрати зайві пробіли).
Рисунки і таблиці оформляються згідно чинного держстандарту. Схеми, графіки, діаграми,
формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені
строго в межах зазначених вище розмірів сторінки. Таблиці формуються в редакторі за
допомогою пункту меню «Таблиця». Формат таблиць лише книжковий.
Рукопис статті подається в одному примірнику, надрукованому з одного боку аркуша паперу
формату А-4. Разом з рукописом подається електронний варіант статті, виконаний у текстовому
процесорі MS Word for Windows (збережений у форматі doc або rtf). Електронний варіант
надсилається на електронну адресу: Politzhyttya@i.ua із зазначенням латиницею автора/авторів
(Nagornyak Tetyana).
Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання
після тексту статті з підзаголовком «Використана література» та оформлюється згідно з
вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і виконується мовою оригіналу. Джерела в переліку посилань
нумеруються вручну (без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований»).
Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – порядковий номер
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джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно
подаються таким чином: [3, с. 5- 6] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348].
Структура статті: УДК, прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація та ключові
слова української мовою (1000-1200 знаків), текст статті, використана література; прізвище
ініціали автора, назва статті, анотація та ключові слова російською мовою (1000-1200 знаків),
прізвище ініціали автора, назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою (900-1100
знаків).

Зразок оформлення статті:
УДК
Прізвище та ініціали, назва організації
НАЗВА СТАТТІ
Анотація та ключові слова українською мовою (1000-1200 знаків)
Текст статті
Використана література:
ПІБ, Назва статті, анотація та ключові слова рос. мовою (1000-1200 знаків)
ПІБ, Назва статті, анотація та ключові слова англ. мовою (900-1100 знаків)
Приклад оформлення використаної літератури:
1.
Аакер Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М. : «Издательский дом
Гребенникова», 2003. – 440 с.
2.
Австралия – лучшая для жизни страна. Записки эмигранта [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://proau.info/avstraliya-luchshaya-dlya-zhizni-strana/
3.
Агентство Bloomberg представило рейтинг стран мира, жители которых больше
всего страдают от стресса и депрессии [Електронний ресурс] // Центр гуманитарных технологий.
– Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2013/07/19/6112
4.
Адилов В. А. Образ России в Казахстане: опыт проектирования бренда страны во
внешней среде : дис. … канд. полит. наук : спец. 23.00.02 «Политические институты и процессы»
/ Адилов Владислав Аскарович. – М., 2009. – 198 с.
5.
Актуальные проблемы мировой политики в ХХІ веке [Електронний ресурс] / отв.
ред. В. С. Ягья // Ежегодный альманах. – Режим доступу: http://worldpol.ru/index.html
6.
Потенціал взаємодії Уряду і суспільства потрібно використати для модернізації
країни / Інтерв’ю Голови Держінформнауки Володимира Семиноженка Міжнародному діловому
журналу
«Image.ua»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245664253&cat_id=244276512
7.
Sassen S. Borders, Walls, and Crumbling Sovereignty [Електронний ресурс] / Saskia
Sassen // Political Theory. – 2012. – № 40(1). – Р. 116–122. – Режим доступу:
http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/Borders-Walls-and-Crumbling-Sovereignty.pdf
8.
Scammell M. Political marketing: Lessons for political science / M. Scammell // Political
studies. – 1999. – 47 (4). – Р. 718–739.
9.
Zhang L. City branding and Olimpic effect: A case study of Beijin / L. Zhang, S. Zhao //
Cities. – 2009. – Vol. 26. – No. 5. – P. 245–254.
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Автор підписується на звороті останньої сторінки.
Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, імені,
по-батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи, а також
робочої, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти; назва статті.
Рукописи статей та диски авторам не повертаються.

173

