
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ В 14 ВИПУСКУ 

ЖУРНАЛУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, 

ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДТЕУ «VIVAT AKADEMIA»! 

 

Тема випуску: «Нові реалії суспільства: у боротьбі за незалежність». 

 

Розділи: 

1. Менеджмент як невід'ємна частина соціального життя 

2. Бізнес в умовах війни 

3. Правові засади на світовій арені 

4. Міжнародна співпраця та кооперація 

5. Діджиталізація та модернізація життя суспільства 

 

При виборі теми та написанні статті автор може опиратися на ключові 

слова, а саме: 

Розділ 1: менеджмент, організація, система, ресурси, суспільство, 

військовий менеджмент. 

Розділ 2: логістика, закриття підприємств, міжнародні ринки, поставки, 

нові можливості, допомога ЗСУ, патріотизм 

Розділ 3: міжнародні відносини, міжнародне право, правонаступництво, 

суб’єкти, держава, ООН, НАТО, зовнішньо-політичні відносини, 

суспільний лад, тероризм  

Розділ 4: товариства, тенденція розвитку, глобалізація, ЦСЄ, економіка, 

інновації 

Розділ 5: цифрова грамотність, діджиталізація, автоматизація, безпека, 

цифрова освіта, технології, економіка,  трансформація, мобільність 

 

 Статтю необхідно надіслати редакційній колегії журналу до 5 листопада 

включно. Статті приймаються за електронною адресою 

K.Luhova.FMTP.073.20@knute.edu.ua або katerina.lugovaia@gmail.com.  

 

Авторам статей необхідно заповнити електронну форму за посиланням 

https://forms.gle/oFLWj737DCVv7cS3A  

У разі виникнення питань звертайтеся за номером +380685549204 у 

Viber/Telegram. Редакційна колегія працює з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 

18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/oFLWj737DCVv7cS3A


 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

1. Мова рукопису: українська, англійська. 

2. Обсяг основного тексту статті 2-8 сторінок 

3. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word. 

4. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2 см, без колонтитулів та 

нумерації сторінок. 

5. Шрифт основного тексту Times New Roman, розмір 14  

6. Параметри абзацу: 

 вирівнювання – за шириною; 

 міжрядковий інтервал – 1; 

 відступ першого рядка – 1 см; 

 інтервал між абзацами – 0 мм. 

7. У статті вказується прізвище та ім’я автора, повна назва ЗВО, курс та 

факультет. Вказується посада якщо ви є членом НТСАД та МВ ДТЕУ, 

додається фотографія автора. Назва статті пишеться посередині, 

великими літерами та жирним шрифтом. Після цього відразу починається 

виклад основного тексту статті. Наприклад: 

 

ЛУГОВА Катерина 

Студентка Державного 

торговельно-економічного 

університету 2-го курсу 

факультету міжнародної торгівлі 

та права, голова Наукового 

товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених 

ЧОТИРИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ ЯК НОВАТОРСЬКА 

ПРАКТИКА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

У сфері управління персоналом декілька років актуалізується питання 

скороченого робочого тижня, що пов’язано з глобальною проблемою 

психологічного виснаження, моральної та фізичної втоми працівників 

компаній.  Як спосіб вирішення цієї проблеми сучасні практики та експерти 

HRM (Human resource management) пропонують керівникам компаній перехід 

на систему чотириденного робочого тижня. 

 

8. Кількість рисунків: не більше 4. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх 

номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними 



 

даними. Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією по центру, наприклад: 

 
Рисунок 1. Регіональна структура імпорту органічних хімічних 

речовин у 2019 р., млн. дол. США 

Джерело: побудовано автором на основі даних [26] 

 

9.  Кожна таблиця повинна мати назву та номер. У правому верхньому куті 

над відповідним заголовком таблиці курсивом вказують слово «Таблиця» 

та її номер. У наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці 

(жирним шрифтом малими літерами окрім першої великої). Назва має 

бути стислою і відбивати зміст таблиці, наприклад: 

 

Таблиця 1.  

Експорт столярних виробів та будівельних конструкцій з України  

у 2016-2020 рр., млн. дол. США 

Група товарів 2016 2017 2018 2019 2020 

Столярні вироби 62,1 69 87 88 69 

Будівельні конструкцій збірні 7,2 7,8 11,1 15,7 9,4 

Джерело: побудовано автором на основі даних [24]  

 

10.  Формули та рівняння виконуються у редакторі формул Microsoft 

Equation 3.0 або MathType 4.0 Equation. 

11.  Наприкінці статті наводиться список використаних джерел. До цього 

списку включаються всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, 

нормативні документи, статистичні матеріали, аналітичні огляди та інші 

джерела, на які є посилання у роботі. Наприклад: 

 

Список використаних джерел: 

1. Короткий робочий тиждень має успіх. Досвід Ісландії [Електронний 

ресурс] // BBC – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-57733423. 

2. Erwerbsverläufe und psychisches Wohlbefinden während der SARS-CoV-2 

Pandemie in Österreich [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу:https://www.researchgate.net/publication/356787498_Erwerbsverlauf

e_und_psychisches_Wohlbefinden_wahrend_der_SARS-CoV-

2_Pandemie_in_Osterreich. 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-57733423

