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УДК 336.24“652”
МІСЬКА МІЛІЦІЯ ЧИ РЕГУЛЯРНА РИМСЬКА ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА:
АРМІЯ ТА МИТНА СЛУЖБА ПІЗНЬОАНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА ТАВРІЙСЬКОГО В
ДЖЕРЕЛАХ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ
К. М. Колесников
(Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ)
Статтю присвячено аналізові ранньосередньовічних наративних джерел і
херсонеських будівельних написів IV–V ст. як епіграфічних джерел, що дозволяють
реконструювати організацію податково-митних служб пізньоантичного Херсонеса
Таврійського (Херсона), а також дослідженню історіографічної дискусії 1990–2000-х рр.
щодо походження, природи й статусу пізньоантичного херсонеського гарнізону.
Статья посвящена анализу раннесредневековых нарративных источников и херсонесских
строительных надписей IV–V вв. как эпиграфических источников, которые позволяют
реконструировать организацию налогово-таможенных служб позднеантичного Херсонеса
Таврического (Херсона), а также исследованию историографической дискуссии 1990–2000-х гг.
вокруг происхождения, природы и статуса позднеантичного херсонесского гарнизона.
This work is devoted to the analysis of early medieval narrative sources and Chersoneses’
building inscriptions dating from IV–V centuries A. D. as epigraphic sources that allow you to
reconstruct the customs and tax services of the Chersonesus Tauricus (Cherson) in the Late Antique
period, as well as the study of the historiographical debate 1990–2000s A. D. around the genesis,
nature and status of the Late Chersonesus garrison.

УДК 94(4):351.713:339.543
РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНІ СКЛАДОВІ ҐЕНЕЗИ ПОДАТКОВОЇ
СИСТЕМИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
(БЕНКЕТИ ТА ІМІТАЦІЯ ТАЄМНОЇ ВЕЧЕРІ)
Г. М. Виноградов
(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
м. Дніпропетровськ)
У статті розглянуто принципову системотворчу роль релігійних чинників, насамперед
притаманних православній теологічній та літургійній традиції, у впровадженні на Русі
податкової системи, яка мала на меті максимально гармонійно поєднати обов’язкові після
офіційної християнізації країни богословські компоненти, зокрема ритуали імітування
Таємної вечері та жертвоприношень, та риси, об’єктивно притаманні Давній Русі з огляду
на її територію та етнокультурну ситуацію.
В статье рассмотрено принципиальную роль религиозных факторов, свойственных
прежде всего православной теологической и литургической традиции, во внедрении на Руси
налоговой системы максимально гармонично соединить обязательные после официального
крещения страны богословские компоненты, в частности ритуалы имитирования Тайной
вечери и жертвоприношений, а также черты, объективно свойственные Древней Руси с
учётом её территории и этнокультурной ситуации.
The article analyses the principle role of the religious factors, especially orthodox theological
and ritual traditions, in state tax system forming in the Kievan Rus’, including banquets and donates
as an imitations of the Mystery Supper and the Sacrifice.

УДК 94(477)339.543
ПРОТЕКЦІОНІЗМ КНЯЗЯ КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО
ЩОДО РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В ОСТРОЗЬКОМУ КНЯЗІВСТВІ
П. М. Кулаковський
(Національний університет “Острозька академія”, м. Острог)
Статтю присвячено аналізу протекціоністської політики у волинських володіннях князя
Костянтина Острозького в галузі торгівлі. Простежено три основні напрями цієї політики:
проведення ярмарків, правова організація торгів та встановлення митних перешкод для
чужих купців і митних пільг для своїх купців.
Статья посвящена анализу протекционистской политики в волынских владениях князя
Константина Острожского в области торговли. Прослежены три главных направления этой
политики: проведение ярмарок, правовая организация торгов и установление таможенных
препятствий для чужих купцов и таможенных привилегий для своих купцов.
The article is sanctified to the analysis of protectionism politics of prince Kostiantyn Ostrogsky
in area of trade in the Volhynian possessions. Three main directions of this politics are traced:
realization of fairs, legal organization of market place and establishment of custom obstacles for
foreign merchants and custom privileges for the merchants.
УДК 339.1 (470)
ИЗ ИСТОРИИ ТАМОЖЕННОГО И КАБАЦКОГО ДЕЛА
В ПУТИВЛЕ И РЫЛЬСКЕ В 1660–1670-е гг.
(по материалам приходно-расходных книг Разрядного приказа)
А. И. Раздорский
(Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург, Россия)
У статті за матеріалами шести прибутково-видаткових книг Розрядного приказу
розглянуто персональний склад митних і шинкових голів Путивля й Рильська в 1660–1670-х рр., їх
географічну належність та соціальний статус. Наведено дані про розміри недоїмок митного
й шинкового збору в цих містах у зазначений період.
В статье по материалам шести приходно-расходных книг Разрядного приказа
рассмотрен персональный состав таможенных и кабацких голов Путивля и Рыльска в 1660–
1670-х гг., их географическая принадлежность и социальный статус. Приведены данные о
размерах недоимок таможенного и питейного сбора в этих городах в указанный период.
In article on six account-book Razryad department reviewed the composition of customs and
tavern chiefs of Putivl and Rylsk in 1660–1670 years, their geographical origin and social status.
Lists information about the amounts of arrears of customs and drinking gathering in those cities
during this period.
УДК 94 (485):355.48
ФІНАНСИ АРМІЇ КАРЛА ХІІ В КАМПАНІЯХ 1708–1709 рр.
О. М. Слісаренко
(Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ)
Статтю присвячено аналізу фінансової підготовки вирішального походу Карла ХІІ
проти Росії в 1708–1709 рр.
Статья посвящена анализу финасовой подготовки Карлом ХІІ решаюшего похода
против России в 1708–1709 гг.
This article is devoted to financial organization by the king Charles XII of action 1708 – 1709
against Russia.
УДК 340
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В УСЛОВИЯХ
УНИФИКАЦИИ ТАМОЖЕННО-ПОШЛИННОГО ОБЛОЖЕНИЯ ВЕЛИКОРОССИИ И
МАЛОРОССИИ (XVIII в.)
В. Г. Балковая
(Российская таможенная академия, Владивостокский филиал,

г. Владивосток, Россия)
Статтю присвячено змiнам в організації митної служби Російської імперії в першiй
половинi XVIII ст., що вiдбувалися внаслiдок уніфікації митно-податкового обкладання
Великоросiї та Лiвобережної України (Малоросії). Стаття написана на основі архівних
джерел, що збереглися у фондах Російського державного архіву давніх актів (м. Москва), а
також Повного зібрання законів Російської імперії.
Статья посвящена изменениям в организации таможенной службы Российской
империи в первой половине XVIII в., происходившим вследствие унификации таможеннопошлинного обложения России (Великороссии) и Левобережной Украины (Малороссии).
Написана на основе архивных источников, сохранившихся в фондах Российского
государственного архива древних актов (г. Москва), а также Полного собрания законов
Российской империи.
The article deals with changes in the organization of Customs service of Russian Empire in the
first half of the XVIII century, which resulted from Customs duties levying unification in Russia
(Velikorossia) and Left bank Ukraine (Malorossia). The research work is based on the texts of
customs law, customs licenses and the material of the business correspondence of customs which are
stored in the collection of Russian State Archive of Ancient Acts (Moscow), as well as complete laws
of Russian Empire.

УДК 930.25:339.56(477.73)“17/18”
МАТЕРІАЛИ ФОНДУ ОЧАКІВСЬКОЇ ПОРТОВОЇ МИТНИЦІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ ст.
Ю. І. Головко
(Запорізький національний університет, м Запоріжжя)
Висвітлюються основні етапи існування Очаківської портової митниці, особливості
походження архівного фонду митниці та інформативні можливості матеріалів, що
зберігаються в даному фонді Державного архіву Миколаївської області, як джерела з історії
митної справи на півдні України, торгового судноплавства та зовнішньої торгівлі
Очаківського порту наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
Освещаются основные этапы существования Очаковской портовой таможни,
особенности происхождения архивного фонда таможни и информационные возможности
хранящихся в данном фонде Государственного архива Николаевской области материалов как
источника по истории таможенного дела юга Украины, торгового судоходства и внешней
торговли Очаковского порта конца ХVІІІ – начала ХІХ вв.
The main stages of existence of Ochakiv port customs, the particularities of the origin of the
archive fund of the customs and the information possibilities of the materials keeping in present fund
of the State archive Mykolaiv region as sources to the history of the customs of the Southern Ukraine,
trade navigation and foreign commerce of the port Ochakiv n the end of XVIII – at the beginning of
XIX centuries.

УДК 94(477):342.951:339543
ІСТОРІЯ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ
У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
О. В. Морозов
(Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ)
Розглянуто історичні аспекти боротьби з контрабандою митних органів Російської імперії в
українських губерніях. Визначено причини контрабанди, її різновиди й методи запобігання.
Рассмотрены исторические аспекты борьбы с контрабандой таможенных органов
Российской империи в украинских губерниях. Определены причины контрабанды, её виды и
методы противодействия.

In the article factors which influenced on forming of contraband goods and action of custom
organs directed on a fight against on the sly are considered.
УДК 339.54(438)
GRANICA CELNA I HANDEL ZAGRANICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO
PO POWSTANIU LISTOPADOWYM (OD ROKU 1831)
M. Rutkowski
(Politechnika Białostocka,
m. Białystok, Polska)
Після поразки Листопадового повстання торгова політика Царства Польського не
залежала цілком від уряду у Варшаві. Численні урядові операції проти контрабанди, які
здійснювала російська армія, зовсім не компенсували недостатність реального впливу на
внесення невигідних (таких, що мали істотний вплив на обсяги і розміри польської торгівлі)
змін до російського Закону про митний тариф. Остаточні результати спроб сприяти
розвитку торгової політики Польщі так званої епохи Паскевича, навіть якщо брати до
уваги позитивні зусилля місцевих органів влади у цьому напрямку, в ситуації, що виникла
через програну війну 1831 р., були поганими чи навіть негативними. Таку ситуацію не можна
було змінити за допомогою достатньо добрих торгових відносин з Пруссією, зокрема, коли
з’явилися негативні тенденції в торгівлі з Австрією, а також остаточно припинилася
польська торгівля з Китаєм.
После поражения Ноябрьского восстания торговая политика Царства Польского не
зависела полностью от правительства в Варшаве. Многочисленные правительственные
операции против контрабанды, которые проводила русская армия, совсем не
компенсировали недостаточность реального влияния на внесение невыгодных (имеющих
существенное влияние на объёмы и размеры польской торговли) изменений в российский
Закон о таможенных тарифах. Конечные результаты попыток способствовать развитию
торговой политики Польши так называемой эпохи Паскевича, даже если принимать во
внимание положительные усилия местных органов власти в этом направлении, в ситуации,
возникшей из-зи проигранной войны 1831 г., были неважными или даже отрицательными.
Такую ситуацию нельзя было изменить при помощи достаточно хороших торговых
отношений с Пруссией, в частности, когда появились негативные тенденции в торговле с
Австрией, а также окончательно прекратилась польская торговля с Китаем.
After the fall of the November Uprising, the trade policy of the Kingdom of Poland did not
entirely depended on the Warsaw Government. The multiple official demarches against contraband
carried by Russian army did not compensate at all for the lack of the real influence on the
introduction of disadvantageous (having a major impact on the scope and size of the Polish trade)
changes in the Russian Customs Tariff Law. The final result of attempts to create the proGovernment trade policy of so-called Paskievicz era Poland, even if taking into account positive
intentions of these local government’s endeavors, in situation created by lost war of 1831, had to
prove unimportant or even negative. This situation could not be changed by quite well trade
relations with Prussia, particularly when negative trends in trade with Austria, and the final
termination of the Polish trade with China have occurred.
УДК 93:658.6 (477.75)“1860/1870”
ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДОВ КРЫМА
В 60–70 гг. XIX в.
Е. Д. Серова
(Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь)
Статтю присвячено питанням розвитку торговельної інфраструктури міст Криму в 60–
70-х рр. XIX ст. Автор досліджує динаміку зміни чисельності й різновидів об’єктів торгівлі, що
утворюють єдину взаємодоповнюючу структуру внутрішнього ринку півострова.
Статья посвящена вопросам развития торговой инфраструктуры городов Крыма в 60–
70-е гг. XIX в. Автор исследует динамику изменения численности и разновидностей объектов
торговли, образующих единую взаимодополняющую структуру внутреннего рынка
полуострова.

The article is devoted to the development of trade in the cities of the Crimea in 60–70th of XIX
century. The author examines dynamics of change in the number and variety of trade centers,
forming an integral link in the structure of the internal market of the peninsula.
УДК 334.012(470)
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (ХIХ – НАЧАЛО ХХ ст.)
А. А. Журавлёв
(Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия)
У статті розглядаються питання нагородження російських купців почесними
званнями. На архівному матеріалі аналізуються різні варіанти нагородження. Особливу увагу
приділено практиці нагородження званням комерції радника.
В статье рассматривается вопрос о награждении российских купцов почётными
званиями. На основании архивных материалов проведён анализ практики получения звания
коммерции советника.
This article describes process of rewarding merchants with honorary titles. On the basis of
archival materials analyzed practice of receiving the title of commerce councilor.

УДК 341.222(571.6)
РОСІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ
ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАВ НА ЗАГОСТРЕННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ
В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ НА ПОЧАТКУ XX ст.
В. В. Літвінов
(Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ)
У дослідженні розкриваються сутність та особливості освоєння російського Далекого
Сходу та Маньчжурії. Цьому процесу не завадили ні п’ять років громадянської війни, ні
різноманітні прояви зовнішньополітичного фактора.
В исследовании раскрываются сущность и особенности освоения русского Дальнего
Востока и Маньчжурии. Этому процессу не помешали ни пять лет гражданской войны, ни
разнообразные проявления внешнеполитического фактора.
The essence and peculiarities of developing the Far East and Manchuria lands are discovered
in this research work. Neither 5 years of civil war not different displays of foreign policy this process
impeded.
УДК 94 (470.325)“1918”:336.24.07
МИТНИЙ НАГЛЯД У БІЛГОРОДІ
ЗА ЧАСІВ П. СКОРОПАДСЬКОГО (1918 р.)
С. М. Дейнеко
(Харківський історичний музей, м. Харків)
У статті на підставі архівних документів розглядається процес створення й
функціонування Білгородського митного нагляду в період гетьманату П. Скоропадського.
Виявляються особливості комплектування нагляду особовим складом, джерела фінансування,
взаємовідносини митників із місцевим населенням, німецькою армією, залізничниками.
В статье на основе архивных документов рассматривается процесс создания и
функционирования Белгородского таможенного надзора в период гетманата П. Скоропадского.
Показаны особенности комплектования надзора личным составом, источники
финансирования, взаимоотношения таможенников с местным населением, немецкой армией,
железнодорожниками.
Based on archival files considers process of creation and functioning of Belgorod customs
supervision in the period of Hetmanate of P. Skoropadsky in the article. Find out particular qualities
of completion supervision personnel, origins of finance, customs officials’ with local population,
German army, railwaymen.
УДК 341.2(436)
АВСТРІЙСЬКО-СЛОВЕНСЬКИЙ КОРДОН: РОЛЬ КОМІСІЇ МАЙЛЗА
(СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ 1919 р.) У ВИРІШЕННІ “КАРІНТІЙСЬКОГО ПИТАННЯ”
К. В. Мальшина
(Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАН України, м. Київ)
Стаття висвітлює головні державотворчі завдання словенської політики на початку
існування Королівства СХС, значення “карінтійського питання” для процесу
державотворення. Досліджується діяльність комісії Майлза в Словенській Карінтії (1919 р.)
і характер впливу доповіді Майлза на рішення Паризької мирної конференції та в цілому на
встановлення австрійсько-словенського кордону.
Статья освещает главные государственно-политические задачи словенской политики в
начале существования Королевства СХС, значение “каринтийского вопроса” для процесса
словенского государственного строительства. Исследуется деятельность комиссии Майлза в
Словенской Каринтии (1919 г.) и характер влияния доклада Майлза на решения Парижской
мирной конференции и в целом на установление австрийско-словенской границы.

Article is devoted to the main Slovenian state-building policy objectives at the first years of the
Kingdom of SHS and the meaning of the “Carinthia question” for the Slovenian state-building
process. The activity of the Miles’ commission in the Slovenian Carinthia (1919) and the character of
the impact of Miles’ report on the decisions of the Paris Peace Conference and in general on the
establishment of the Austrian-Slovenian border are researched.
УДК 351.713:94(477)“1921”
ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ РАДНАРКОМУ УСРР 1921 р.
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
ТА МИТНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ
Д. В. Архірейський
(Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ)
У статті аналізується інформаційний потенціал протоколів засідань радянського
уряду України як історичного джерела до вивчення процесів зовнішньої торгівлі й митної
справи під час переходу до нової економічної політики (1921 р.)
В статье анализируется информационный потенциал протоколов заседаний советского
правительства Украины как исторического источника к изучению процессов внешней торговли
и таможенного дела при переходе к новой экономической политике (1921 г.)
In the article informative potential of protocols of meetings of soviet government of Ukraine is
analysed as a historical source to the study of processes of foreign trade and custom business in
transition to the new economic policy (1921)
УДК 94(477):339.543
ПОДАТКИ В УСРР У ПЕРІОД НЕПУ (1921–1930 рр.)
П. П. Гай-Нижник
(Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України, м. Київ)
У статті висвітлюється податкова політика більшовицького уряду УСРР у період так
званої нової економічної політики (непу) в СРСР (1921–1930 рр.).
В статье раскрывается налоговая политика большевистского правительства УССР в
период так называемой новой экономической политики (нэпа) в СССР (1921–1930 гг.).
The article highlights the tax policy of the Bolshevik government Ukrainian SSR during the socalled New Economic Policy (NEP) in the USSR (1921–1930).
УДК 94(477.54)“1921/1924”:[339:334.73]
КООПЕРАТИВНА ТОРГІВЛЯ ХАРКОВА В ПЕРШІ РОКИ НЕПУ
ТА ЇЇ МІСЦЕ В ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
І. В. Скубій
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків)
Розглянуто проблеми становлення кооперативної торгівлі Харкова. З’ясовується її
місце в політиці радянської влади. Звертається окрема увага на початковий етап розвитку
споживчої кооперації Харкова, представленої, у першу чергу, Харківським споживчим
товариством.
Рассмотрены проблемы становления кооперативной торговли Харькова. Выясняется
её место в политике советской власти. Обращается отдельное внимание на начальный этап
развития потребительской кооперации Харькова, представленной, в первую очередь,
Харьковским потребительским обществом.
The article deals with the investigation the problem of becoming the cooperative trade in
Kharkiv. Its place in the policy of Soviet power is revealed. Special attention is paid to the
investigation the initial stage of the consumer cooperation development in Kharkiv, which is firstly
presented by Kharkiv consumer society.
УДК 94(477)“1921-1926”

ФОРМИ Й МЕТОДИ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ
У КРИМУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр.
О. В. Поліщук
(Кіровоградська митниця, м. Кіровоград)
На основі неопублікованих раніше архівних джерел висвітлюються перші кроки
радянської влади в боротьбі з контрабандою в Криму. Аналізуються форми та запобіжні
методи кримських митників щодо незаконного переміщення товарів в умовах переходу до
нової економічної політики.
На основании неопубликованных ранее архивных источников освещаются первые шаги
советской власти по борьбе с контрабандой в Крыму. Анализируются формы и методы
противодействия крымских таможенников незаконному ввозу-вывозу товаров в условиях
перехода к новой экономической политике.
Based on previously unpublished archival sources the first steps of Soviet power on the
activities of anti-smuggling in the Crimea are covered in the article. The forms and methods of
combating the smuggling of Crimean customs-export of goods in the transition to a new economic
policy are analyzed.
УДК 339.543(438)(091)(477.8)“1919/1939”
МИТНО-ТАРИФНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ХХ ст.
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
С. Я. Русенко
(Тернопільська митниця, м. Тернопіль)
У статті аналізується історичний розвиток митно-тарифної системи Польщі в період
1919 по 1939 рр. Проведено порівняльний аналіз та виокремлено особливості кожного з трьох
митних тарифів, які діяли в Другій Речі Посполитій щодо тогочасних політичних та
економічних вимог.
В статье анализируется историческое развитие таможенно-тарифной системы
Польши в период 1919–1939 гг. Проведен сравнительный анализ и выделены особенности
каждого из трех таможенных тарифов, которые действовали во Второй Речи Посполитой
в отношении к тогдашним политическим и экономическим требованиям.
Historical development of custom-tariff systems of Poland in period from 1919 to 1939 is
analysed in this article. A comparative analysis was made and selected features of each of three
customs tariffs which operated in the Second Rzhech Pospolita in attitude toward of that time
political and economic requirements.

Нові дані про населення ранньомодерної Волині
[Огляд] Ворончук І. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина,
домогосподарство, демографічні чинники : монографія / І. О. Ворончук. – К., 2012. –
712 с.: іл.
А. В. Блануца
(Інститут історії України НАН України, м. Київ)

МІЖНАРОДНА НАУКОВА ШКОЛА-СЕМІНАР “ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА
МИТА” В АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ:
ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
О. О. Дячок
(Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
1. Приймаються роботи, написані українською, російською, англійською мовами,
обсягом 0,5–1 авт. арк.
2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:
 прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада,
контактний телефон, електронна адреса;
 назва статті;
 УДК;
 анотація українською, російською, англійською, мовами (3–5 рядків);
 прізвище, ініціали автора, назва статті англійською мовою;
 ключові слова (4–5 слів) українською, російською, англійською мовами;
 основний текст статті.
3. Основний текст статті складається з таких структурних елементів.
Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення не вирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття).
Постановка завдання (формулювання цілей статті).
Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
4. Посилання автоматичні підрядкові наскрізні.
5. Література оформлюється відповідно до державних стандартів бібліографії.
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20
мм. Шрифт Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Посилання – шрифт Times New Roman 12 з
інтервалом 1.

Редакція не завжди поділяє думки авторів та не відповідає
за фактичні помилки, яких вони припустилися.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Передрук тільки з дозволу редакції.

