
 
Видавниче оформлювання публікацій у "Віснику…" та збірниках наукових праць 

 

Елементи видавничого оформлення публікацій містять:  

o класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) ; 

o відомості про авторів: 

 ім'я автора; 

 вчене звання, вчений ступінь; 

 місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження) ; 

 назву країни (для іноземних авторів); 

o назву публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути 

зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних  покажчиків і 

здійснювання бібліографічного пошуку); 

o анотацію, резюме (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після 

назви; анотацію українською мовою у виданнях іншими мовами, крім української, 

подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до ред-

колегії; крім анотації, рекомендовано подавати резюме; резюме подають мовою, 

відмінною від мови публікації; якщо резюме подають кількома мовами, то їх роз-

міщують після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до ред-

колегії); 

o ключові слова (рекомендовано); 

o пристатейні бібліографічні списки (бібліографічний опис у пристатейних бібліог-

рафічних списках складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного 

запису – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80); 

o дату надходження авторського оригіналу до редколегії; 

o додаток (додаток до публікації подають із власною назвою; відомості про публіка-

цію (ім'я автора і назву публікації), до якої належить додаток, подають у підзаго-

ловкових даних цього додатка, якщо вони не входять до його назви, після слова 

"Додаток"; за наявності двох і більше додатків їх треба нумерувати).  
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На основі інституційного підходу розглянуто роль ІСІ у структурі фінансового ринку, визначено 

проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні…  

 

Продовження тексту анотації  

 

Анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом (після назви). Анотацію оформлюють згідно 

з ДСТУ ГОСТ 7.9. 
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У сучасних умовах розвиток вітчизняної економіки здійснюється...  

 

Продовження тексту публікації  
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