
1

Вимоги до оформлення матеріалів* наукової конференції
„Соборність України: історія та сучасність”

· Рекомендований обсяг рукопису матеріалів – до 0,4 др.арк. (16000
знаків з пробілами (з урахуванням списку використаної літератури),
орієнтовно – до 6 сторінок)

· Формат редактора – Мicrosoft Word.  Поля –  2  см з усіх сторін.
Шрифт – Тіmes New Roman. Кегль – 14 рt. Міжрядковий інтервал – 1,0.
Абзацний відступ – 1,25. Сторінки не нумеруються.

· Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, карти тощо) та таблиці
виконуються в чорно-білому режимі або у відтінках сірого.

· Внутрішньотекстові посилання на літературу подаються за
таким зразком: [5, с. 87], де 5 – порядковий номер джерела за списком
літератури, 87 – сторінка. Посилання на перелік джерел – через крапку з
комою чи тире ([4; 8; 24], [6–12]. Список бібліографічних посилань може
містити тільки ті джерела, на які посилається автор. Список наводиться у
кінці тексту (за порядком згадування) мовою оригіналу, нумерується
вручну (без використання функції меню Word „Формат – Список –
Нумерований”). Список літератури оформлюється згідно із ДСТУ
8302:2015 „Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання” (див. „Приклади оформлення
позатекстових бібліографічних посилань”).

· Виклад матеріалу має бути чітким, стислим, кількість таблиць та
рисунків – мінімальною.
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* Матеріали надсилаються окремим файлом. Назва файлу має
містити прізвище автора (наприклад, Онищенко В.В._матеріали.doc).

Приклади оформлення позатекстових бібліографічних посилань
(згідно з ДСТУ 8302:2015)

Один автор 1. Галунько В. Охорона права власності: адміністративно-
правові аспекти : монографія. Херсон : ХМД, 2008. 348 с.

Два, три автори 2. Галунько В., Пономаренко Г., Шкарупа В. Теорія
держави і права: конспект лекцій. Херсон : ХМД, 2010. 280 с.

Чотири і більше авторів

1. Петренко В., Курило В., Короєд С. та ін.
Адміністративне право України : навчальний посібник.
Херсон : Вид-во ХНУ, 2015. Т 1. Загальне адміністративне
право. 272 с.

2. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та
ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с.

Розділ книги
(назва джерела, складової якого є
розділ, виокремлюється курсивом)

1. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його
реалізація у взаємовідносинах держави та суспільства в
державному управлінні в Україні. Теоретичні засади
взаємовідносин держави та суспільства в управлінні :
монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169.

Стаття в періодичному чи
продовжуваному виданні
(назва періодичного, або
продовжуваного видання,
складовою якого є стаття,

виокремлюється курсивом)

1. Петрушевський В. О. Адміністративно-правові
відносини: алгоритм дослідження. Політичний менеджмент.
2016. № 3. С. 124–131.

2. Євсеєв К. Політичний текст як предмет дослідження.
Політичні дослідження. 2021. № 2 (4). С. 225–243.

Без автора

1. Сучасне суспільство: філософсько-правове
дослідження актуальних проблем : монографія / за ред.
О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с.

2. Антологія української літературно-критичної думки
першої половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ :
Смолоскип, 2016.

Законодавчі та нормативні
документи

1. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон за
станом на 01.11.2016. Голос України від 15.01.2016. № 6.

2. Про Концепцію вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
2017-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 р.
№ 43/2017. Урядовий кур’єр. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10.

3. Деякі питання стипендіального забезпечення :
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №
1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543.

Багатотомне видання 1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та
ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с.

Електронний
ресурс

1. Галунько В. Поняття права: багатогранність та
інтеграційна однозначність. Форум права. 2012. № 2.
URL: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 25.08.2021)

2. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г.
Трансформація наукової системи України протягом 90-х років
ХХ століття: період переходу до ринку. Наука та інновації.
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2016. Т. 12, № 6. С. 6–14.
DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006 (дата звернення:
25.08.2021).

Автореферат дисертації 1. Галушко В. В. Адміністративно-правова основа права
власності в Україні : автореф. дис… д-ра юрид. наук:
12.00.07. Харків, 2009. 35 с.

Автор(и) та редактор(и)/
упорядники

1. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна
психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ,
2016. 232 с.


