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Вимоги до змісту та оформлення статей, що подаються до друку
в журналі «Україна: аспекти праці»
Рукопис надсилається до редакції поштою в одному примірнику з
підписом автора і датою. У цьому ж
конверті має бути диск або дискета
з електронним варіантом статті.
До статті додається:
—
рецензія;
—
анотації (обсягом 2–3 речення) українською, російською, англійською
мовами та ключові слова українською мовою. Англомовний варіант анотації не може бути зроблений шляхом застосування автоперекладача. Статті з некоректним перекладом анотації на англійську не
розглядаються;
—
відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь, домашня та службова
адреси, контактні телефони.
Вимоги до змісту.
Зміст статті має відповідати напряму журналу. Відповідно до вимог ВАК стаття має містити такі
складові:
l постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важли-

Засновники — НДІ праці і зайнятості населення
Мінпраці та НАН України, фірма «Праця».
Реєстраційне посвідчення КВ № 4270, видане
Держкомінформполітики 5 червня 2000 р.
Індекс — 74541
Затверджено до друку рішенням Вченої Ради
НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН
України, протокол № 11 від 27 серпня 2010 р.
Опубліковані матеріали відбивають точку зору
авторів, яка може не збігатися з точкою зору
редколегії журналу.
Відповідальність за вірогідність інформації,
фактів та інших відомостей, посилань
на нормативні акти, цитати, власні імена
несуть автори публікацій.
Підписано до друку: 6.09.2010 р.
Формат 60 Í 84 1/8
Друк офсет.
Ум.друк. арк. 6,07

вими науковими чи практичними
завданнями;
l аналіз останніх досліджень та
публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми і на які спирається автор; виділення не виріше них ра ні ше час тин за галь ної
проблеми, котрим присвячується
стаття;
l постановка завдання;
l виклад основного матеріалу
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
l висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок.
Вимоги до оформлення.
Обсяг статті — 10–14 сторінок
(шрифт Times New Roman, 12 кегль,
міжрядковий інтервал — 1,5).
Рисунки, таблиці, графіки та діаграми подаються у вигляді, що дозво ляє їх ко ри гу ван ня (Word,
Excel — 982003). Не допускається
розміщення у статті сканованих з
інших видань таблиць, графіків, діаграм та рисунків. Послідовна нумерація рисунків і таблиць арабськими цифрами (Рис. 1; Табл. 1), а також посилання на них у тексті —
обов’язкові.
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