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Instruction for
the Authors

The journal accepts original papers not published or submitted for publishing elsewhere . 
There is no paper processing charges or any other fees related to the journal publication . 
The journal publishes papers in English and Ukrainian . 

Authors must prepared:
1 . The manuscript  in the Microsoft Word editor not more than 30 pages ( A4 size, font size 12, line spacing – 2) . It should 

be send to usim@irtc .org .ua,savchenko_e@meta .ua . The pages must haves the numeration . The paper should be structured 
as follows: Title, Authors, Introduction, Problem Statement, Purpose, Methods (if necessary), Results, Conclusion, Refer-
ences, Grant/Financial support information .

2 . Short abstract (5—6 lines) in the language of the paper . Names of the authors, the manuscript’s title, key words should 
be stated .

3 . The extended structured abstract containing the following sections: authors, title, introduction, purpose, results, con-
clusion, keywords in Ukrainian . If you wish, the translation will be provided by the journal .

4 . References . The sources should be numbered according to their occurrence in the text and referenced by numbers 
using Harvard style . 

5 . Author information for all authors, including: full name, academic degree and rank (if applicable), position, affiliation, 
postal address of the organization, e-mail, ORCID or Research-ID .

6 . The corresponding author should provide a copy of the last page of the paper signed by all authors as their consent for 
publishing and the licensing agreement signed by all authors (* .pdf , * .jpg) .

Paper processing

 The paper is screened by the Executive Editor and the Chief Editor for meeting the basic requirements and checked for 
the plagiarism using Plagiarisma and other recommended services . The papers that passed screening are assigned to the 
Editorial Board members for reviewing . The corresponding author is notified by the Executive Editor within 3 working days 
whether the paper is accepted for the review .

 The paper is studied by two independent experts, at least one of them being a member of the Editorial Board, for 
double-blind peer-review . They provide the Executive Editor their comments and recommendations to accept/reject the 
paper according to the review form . The decision is made by the Editorial Board, which may request additional review in 
case of controversy .

 The reviewing normally takes 3—4 weeks, and then the author is notified about the results and is provided with the 
reviewers’ comments to be addressed in the final version of the paper . Detailed comments may be provided within the text 
of the paper .

 If the author does not agree with the comments or cannot accomplish the final version within 2 weeks, he/she should 
contact the Executive Editor who is responsible for coordination .

 The corresponding author is responsible for assuring that all his/her co-authors checked the final version and signed 
the last page as their consent for publishing . A copy of the signed last page should be returned as a photocopy or a scanned 
copy by the email .

 Authors retain copyright and publishing rights without restrictions with an acknowledgement of the initial publication 
in this journal .
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Інструкція 
для авторів

Журнал приймає оригінальні статті, що не були опубліковані або подані для публікації в інших виданнях . Збо-
ри за обробку статті або інші збори, пов’язані з публікацією у журналі, не стягуються . Журнал публікує праці 
англійською та українською мовами .

Автори подають до редакції:
     1 . Рукопис у редакторі Microsoft Word не більше 30 сторінок (розмір А4, шрифт 12, міжрядковий інтервал – 2) 
надсилають за адресою: usim@irtc .org .ua або savchenko_e@meta .ua . Сторінки мають бути пронумеровані . Стаття 
повинна бути структурована, тобто містити розділи: назва, автори, вступ, постановка проблеми, мета, методи (за 
необхідності), результати, висновки, довідкова інформація, інформація про грант або фінансову підтримку .
      2 . Коротку анотацію (5–6 рядків) мовою, на якій підготовлено статтю . Вказують прізвища авторів, назву руко-
пису, ключові слова .
      3 . Розширену структуровану анотацію до 2000 знаків (без пробілів), яка має містити такі розділи: автори, назва, 
вступ, мета, результати, висновок, ключові слова:

  українською мовою для англійських статей;

  англійською мовою для українських статей .
Ви можете подати структуровану анотацію українською мовою – переклад буде надано журналом .

       4 . Пристатейні посилання повинні бути пронумеровані відповідно до їх появи в тексті . Цей список у статті або 
розширений англійський анотації має бути підготовлений з використанням гарвардського стилю .
       5 . Інформацію про авторів, включаючи: повне ім’я по батькові, науковий ступінь та звання (за наявності), по-
саду, місце роботи, поштову адресу організації – українською та англійською мовами, електронну пошту, ORCID 
або Research-ID .
      6 . Відповідальний автор повинен надати копію останньої сторінки документа, підписану всіма авторами як 
їхню згоду на публікацію, та ліцензійну угоду, підписану всіма авторами (*  .pdf, *  .jpg) .
     7 . Автор самостійно визначає тематику статті .

Етапи обробки статті

 Надані матеріали перевіряються виконавчим редактором та головним редактором на відповідність основним 
вимогам та на наявність плагіату . Роботи, які пройшли перевірку, передаються членам редакції на рецензування . 
Виконавчий редактор протягом 3 робочих днів повідомляє відповідального автора про те, чи матеріал прийнято 
до рецензування .

 Документ вивчається двома незалежними експертами для подвійної сліпої рецензії, принаймні один з них 
є членом редакційної колегії . Вони надають виконавчому редактору свої зауваження та рекомендації щодо  
прийняття або відхилення статті, оформивши належним чином рецензію . Рішення приймає редакційна колегія, 
яка може вимагати додаткового розгляду статті у разі суперечки .

 Рецензування зазвичай триває 3—4 тижні, після чого автору повідомляють про результати та надають ко-
ментарі рецензентів, які мають бути розглянуті в остаточній версії статті . Детальні коментарі можуть бути надані 
в тексті статті .

 Якщо автор не погоджується з коментарями або не може виконати остаточну версію протягом 2 тижнів, він/
вона повинен зв’язатися з виконавчим редактором, який відповідає за координацію .

 Контактний автор несе відповідальність за те, щоб усі його співавтори перевірили остаточну версію та під-
писали останню сторінку, а також свою згоду на публікацію . Копію підписаної останньої сторінки слід повернути 
у вигляді сканованої або фотокопії електронною поштою .

 Автори зберігають авторські та видавничі права без обмежень із підтвердженням початкової публікації в 
журналі .
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оформлення пристатейного списку посилань 
"ЛІТераТура"

Посилання в тексті статті нумеруються відповідно до появи в тексті та подаються в квадратних дужках . Прону-
мерований список посилань подається в кінці статті та має бути оформлений згідно з ДСТУ 8301-2015 . Нижче 
наведено основні приклади оформлення посилань . 

Книга з одним автором 
Федорова Л .Д . З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні . 1870-ті — 1910-ті рр . 
Київ, 2013 . 373 с . 

Книга з двома і більше авторами 
1 . Zhovinsky E .Ya ., Kryuchenko N .O ., Paparyha P .S . Geochemistry of Environmental Objects of the Carpathian Biosphere 
Reserve . Kyiv, 2013 . 100 p . 
2 . Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції: у 2-х т .: кол . моногр . 
Київ, 2012 . 436 с . 

Книги з автором-організацією 
Інститут світової економіки та міжнародних відносин . Держава в економіці Японії . Київ: Наука, 2012 . 

Книга без автора 
1 . Collins German-English Dictionary, 1993 . 2nd edn . Stuttgart: Klett . 
2 . Основи менеджменту, 2016 . Київ: Наукова думка . 

Стаття з журналу, що друкується в паперовому вигляді 
Яцків Я . С ., Радченко А . І . Про ефективність видання наукових журналів в Україні . Вісн . НАН України . 2012 .  
№ 6 . С . 62—67 . 

Стаття з електронного журналу (online) 
Іщенко, Н .Г ., Тєлєгіна, К .І ., 2014 . Рекламний текст як форма соціального впливу . Новітня освіта, [online] 1,  
C . 30-35 . Доступно: [Дата звернення 11 Лютий 2016] . 

Матеріали конференцій та семінарів 
Физика импульсных разрядов в конденсированных средах . Материалы ХVI Международной научной конферен-
ции (19—22 авг . 2013, г . Николаев) . Николаев, 2013 . 253 с . 

Веб-сайт 
Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України . Київ, 2007 . URL: http://www .nas .gov .ua/publications (дата 
звернення: 19 .03 .2014) . 

Стаття з веб-сайту
Garfield E . More on the ethics of scientific publication: abuses of authorship attribution and citation amnesia undermine 
the reward system of science . Essays of an information scientist . URL: http://www .garfield .library .upenn .edu/essays/ 
v5p621y1981-82 .pdf (Last accessed: 16 .04 .2013) . 



80 iSSN 2706-8145, системи керування та комп'ютери, 2021, № 4

Основні правила:

łДля розділення елементів посилання використовують крапки та коми .

ł  Посилання завжди починається з прізвища автора, далі вказують ініціали, після коми – рік . Прізвища та 
ініціали наводять в транслітерації (іноземних авторів – в оригіналі) .

ł  Розділ книги або стаття у журналі завжди подається в англійських "лапках", починаючи з першого слова, 
імена власні й німецькі іменники пишуть з великої літери .

 Ім'я видавця подається перед місцем видання . Місце видання – місто, країна . Скорочення для штатів США 
повинні бути з великої літери, і додані в міру необхідності .

 Скорочення замінюють англомовними аналогами:
part 2; Vol . 3; pp . 10–19; 323 p .; no .1; issue; Abstract of the dissertation; International conference proceedings (Int . Conf . 
Proc .); Scientific-and-technical (Sci .-Tech .) collected articles; dated 19 December 2013; monograph; Annals – Ann .; 
Annual – Annu .; Colloquium – Colloq . ; Conference – Conf . ; Congress – Congr .; Technical Paper– Tech . Paper; 
First; Second; Third; Fourth/nth . . . –1st ; 2nd; 3rd; 4th/nth . . .; Convention – Conv . ; Digest – Dig . ; Exposition – Expo .; 
International – Int . ; National – Nat . ; Proceedings – Proc . ; Record – Rec . ; Symposium – Symp . ; Technical Digest – 
Tech . Dig .

БАЗОВА СТРУКТУРА
Прізвище, ініціали, рік видання, назва, видавець, місце видання, журнал і т. ін., точні посилання.
Пунктуація повинна бути такою: для двох авторів прізвища відокремлюють словом "and" без коми; для кількох 

авторів, розділяють комами, але останнє прізвище повинно бути пов'язано з попереднім "and" без коми .
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