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Інформація   

для  авторів  Вісника  факультету  міжнародних  відносин  
 

 

Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті з 

теоретичних і прикладних проблем міжнародних відносин, які мають наукову та 

практичну цінність. 

Статті подаються у двох примірниках українською мовою. 

 

При підготовці статей для публікації просимо дотримуватися таких правил: 

1. Стаття повинна бути надрукована на одному боці стандартного аркуша через 

1,5 інтервала чітким шрифтом. Абзац 0,5. На початку статті дається резюме 

українською мовою з ключовими словами. Приймаються рукописи, записані на 

дисках CD-R/RW. Текстові файли подаються в формі Word, набрані шрифтом 

Times New Roman (кегль 12). Файли слід називати за прізвищем автора (або 

одного з авторів) латинськими літерами. 

2. До статті додаються дві рецензії, відомості про автора/авторів (ім’я та прізвище, 

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова і домашня 

адреси, номер телефону, адреса e-mail). 

3. Автор/автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних 

даних, географічних назв, власних імен. 

4. Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці і не дублюється в тексті. 

Таблиці повинні бути компактними, мати назву та порядковий номер, а їх 

шапки – точно відповідати змісту граф. Під кожною таблицею дається 

посилання на джерело інформації. 

5. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та схеми не слід 

перевантажувати написами. 

6. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих скорочень мір і 

термінів, не дозволяється. 

7. Обсяг статті не повинен перевищувати 10 повних сторінок, література 

подається наприкінці статті загальним списком в алфавітному порядку.  

8. Після списку літератури англійською та російською мовами потрібно 

розташувати назву статті, відомості про автора/авторів (ім’я та прізвище, 

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова адреса, номер 

телефону, адреса e-mail) а також резюме з ключовими словами. 

9. Посилання слід робити автоматичним способом внизу сторінок. Нумерація 

посилань виконується наскрізно арабськими цифрами. 

10. Статті, оформлені з порушенням перелічених правил, редакція не розглядає. 

 

 Редакція передає електронний варіант статті на зберігання до Національної 

бібліотеки імені В.І.Вернадського.  

Подаючи статтю до друку, автор/автори, водночас, висловлюють згоду на її 

публікацію у повному обсязі на сайті Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського, 

згідно з наказом Вищої атестеційної комісії України та Національної академії наук 

України № 436/311 від 07.07.2008 р., а також на сайтах Львівського національного 

університету імені Івана Франка та Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

  
* З урахуванням підсумків наради відповідальних редакторів наукових видань Львівського національного університету імені Івана 

Франка від 20.03.2009 р. 
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