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статті”. Рекомендується також надання копій сторінок у форматі Adobe PDF (або інших форматів за попередньої згоди редакції).
3. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується:
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редактора;
– рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;
– формат аркуша – А4 (210×297), орієнтація сторінки – «книжна»; поля: ліворуч – 2,5 см; праворуч – 2,5 см;
зверху – 2,5 см; знизу – 3 см; переплетіння – 0 см; інтервал між рядками – 1,5 пт.; інтервал між абзацами «до», «після» – 0 пт; відступи «праворуч», «ліворуч» – 0 пт; відступ першої строчки – 1,27 см;
– рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення об’єкта – «в тексті»;
– рисунки, створені у вбудованому у WinWord редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти.
– рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них
робиться перше посилання в тексті.
6. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:
– індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Arial, 10 пт.);
– ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа (Arial, 10 пт.). Порядок подання: ім’я, по батькові, прізвище;
– науковий ступінь, вчене звання (Arial, 10 пт.).
– порожній рядок;
– назва статті – великими літерами, по центру, українською, російською (або регіональною мовою) та англійською мовами (Arial,
10 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;
– порожній рядок;
- – анотація (500-600 знаків) українською, російською мовами (або регіональною мовою) на один абзац (Arial, 10 пт., курсив), англійською мовою (1500-2000 знаків) (Arial, 10 пт., курсив); Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті. Загальна структура анотації повинна містити:
- актуальність теми дослідження (Urgency of the research);
- постановка проблеми (Target setting);
- аналіз останніх досліджень і публікацій (Actual scientific researches and issues analysis);
- виділення недосліджених частин загальної проблеми (Uninvestigated parts of general matters defining);
- постановка завдання (The research objective);
- викладення основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);
- висновки відповідно до статті (Conclusions);
– порожній рядок;
– ключові слова (3-10 слів) українською, російською (або регіональною мовою) та англійською мовами (Arial, 10 пт., курсив);
– порожній рядок;
– актуальність теми дослідження (Arial, 10 пт.);
– постановка проблеми (Arial, 10 пт.);
– аналіз останніх досліджень і публікацій (Arial, 10 пт.);
– виділення недосліджених частин загальної проблеми (Arial, 10 пт.);
– постановка завдання (Arial, 10 пт.);
– виклад основного матеріалу (можливий розподіл на підрозділи) (Arial, 10 пт.);
– висновки відповідно до статті (Arial, 10 пт.);
– порожній рядок;
– Література (Arial, 8 пт., жирний, по центру), обсяг до 10 джерел, детальна інформація щодо оформлення п. 7;
– References (Список літератури англійською мовою) (Arial, 8 пт., жирний, по центру), обсяг до 10 джерел, детальна інформація
щодо оформлення п. 8;
для транслітерації радимо використовувати наступні сервіси:
для укр. мови http://translit.kh.ua (латинка, стандар «Паспортний (КМУ 2010)»;
для рос. мови http://translit-online.ru (транслитерация имени и фамилии для загранпаспорта);
– надійшла стаття до редакції у нижньому правому кутку листа (Arial, 8 пт.) у форматі (ДД.ММ.РРРР);
- бібліографічний опис для цитування (Arial, 8 пт.).
7. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: “... відомо з [4]. …” або “… розглянуто у [4, с. 203] …”. Список
літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу, відповідно до ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
УДК 130.2 + 347.211(316.74) : 347.218.3 + 117
О. В. Стовпець, к. філос. н., докторант
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ТИПОЛОГІЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Анотація. Досліджено деякі неочевидні критерії можливої класифікації інтелектуальної
власності, з урахуванням соціально-філософської специфіки. Обґрунтовано можливість доповнити існуючу типологію інтелектуальної власності новими різновидами, що виводяться з
досліджуваних підстав для класифікації…. (500-600 знаків)
Ключові слова: інтелектуальна власність; види власності; форми власності. (3-10)
А. В. Стовпец, к. филос. н., докторант
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ТИПОЛОГИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация. Исследованы некоторые неочевидные критерии возможной классификации
интеллектуальной собственности, с учѐтом социально-философской специфики. Обоснована возможность дополнить существующую типологию интеллектуальной собственности
новыми разновидностями, которые проистекают из исследуемых оснований для классификации…. (500-600 знаков)
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; виды собственности; формы собственности. (3-10)
Oleksandr Stovpets, Candidate of Philosophy
Sciences, Doctoral
SOCIAL-PHILOSOPHIC VIEW OF THE INTELLECTUAL PROPERTY TYPOLOGY
Abstract. (1500-2000 знаків з пробілами, що включає в себе наступні пункти)
Urgency of the research…
Target setting…
Actual scientific researches and issues analysis…
Uninvestigated parts of general matters defining…
The research objective…
The statement of basic materials…
Conclusions…
Keywords: intellectual property; kinds of property; ownership forms. (3-10)
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