
Для опублікування статті у Науковому віснику Полтавського університету економіки і
торгівлі. Серія «Технічні науки» № 1 за 2023 рік необхідно не пізніше 31 березня 2023
року (включно):

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття,
Шевченко_І.І._квитанція.

Автори, які опублікують свою статтю в № 3 на загальних умовах зі сплатою
публікаційного внеску, матимуть можливість двічі впродовж поточного року і до

кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок у наступних номерах
видання.

Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!

▶ Заповнити довідку про автора за посиланням;

▶  На електронну адресу tech@puet.poltava.ua надіслати статтю, оформлену
відповідно до вказаних вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

УМОВИ  ПУБЛІКАЦІЇ

Науковий вісник Полтавського університету економіки і
торгівлі. Серія «Технічні науки» – це технічний науково-
практичний збірник, заснований у 2000 році Вищим
навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі».

Наказом МОН України №  1017 від 27 вересня 2021 року
(додаток №  3) журнал включено до категорії «Б» Переліку
наукових фахових видань України зі спеціальностей 181 –
Харчові технології, 182 – Технології легкої промисловості,
183 – Технології захисту навколишнього середовища.

Мова публікацій: українська, англійська, німецька.
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Шановні колеги! 
Оголошується прийом статей 

до фахового наукового журналу 
Науковий вісник Полтавського

університету економіки і торгівлі. 
Серія «Технічні науки»
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Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у віснику на
платній основі і в порядку їх надходження та розгляду. Оплата здійснюється тільки
після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної
колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне
рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують
реквізити для оплати публікаційного внеску.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного
забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації
надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. 

Публікаційний внесок становить 700 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову
сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний
внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням
статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті
видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу.
Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до
публікаційного внеску. 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття,
Шевченко_І.І._квитанція.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 31 травня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять
друкований примірник, після 30 червня 2023 р.

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ
1. Інноваційні технології харчових виробництв

2. Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв і торгівлі

3. Технологічне обладнання харчових виробництв

4. Інноваційні процеси харчових виробництв

5. Теорія та практика товарознавства харчових продуктів

6. Якість і безпека промислових товарів, стандартизація, метрологія, сертифікація та
управління якістю

7. Якість продукції готельно-ресторанного господарства

8. Інженерно-технічне забезпечення готельно-ресторанного господарства
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1. Стаття подається однією з мов: українською, англійською, німецькою. Статті
публікуються мовою оригінала. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без
повторень, відредагованим, не містити граматичних помилок.

2. Стаття супроводжується анотацією та ключовими словами, що подаються українською
та англійською мовами. Анотація англійською мовою повинна мати обсяг не менш як
1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо публікація не українською мовою, то вона
супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків,
включаючи ключові слова.

3. Анотації мають бути структурованими. Структура анотації: мета дослідження;
методика дослідження; результати; висновки.

4. До ключових включаються 5–7 слів або словосполучень.

5. Статті, відредаговані в текстовому редакторі MS Word, з урахуванням вимог
форматування (полуторний міжрядковий інтервал, шрифт Times New Roman №  14,
вирівнювання по ширині), слід надавати в електронному вигляді.

6. Формат сторінки А4 (210×297).

7. Обсяг статті – 10–20 сторінок.

8. Міжрядковий інтервал – полуторний, поля сторінок (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, ліве
– 20, праве – 15.

9. Структура статті:
• індекс УДК розміщувати у верхньому лівому кутку сторінки;
• назва статті двома мовами;
• ініціали та прізвище автора (авторів) двома мовами;
• анотація двома мовами;
• ключові слова двома мовами;
• основний текст статті;
• список літератури.

Основний текст статті повинен мати такі структурні елементи:
• постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими
чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання поданої
проблеми й на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується означена стаття; під час проведення аналізу доцільно
використовувати іноземні роботи та акцентувати, як вирішується дана наукова
проблема за кордоном;
• формування цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
• висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напряму.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
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10. У ході викладу матеріалу статті слід використовувати безособову форму дієслів.
Фізичні величини необхідно представляти в системі СІ (під час викладення особистих
досліджень авторів) та в інших системах, що були використані іншими авторами (під
час викладення аналізу закордонних досліджень).

Оформлення статті має бути витримано в одному стилі (текст, функція, змінні,
матриця-вектор, число – шрифтом Times New Roman, а грецькі букви й символи –
Symbol).

11. Формули та символи, які в них входять і згадуються в тексті, набираються тільки в
редакторі формул Microsoft Equation 2.0 (і подальших версіях). Кожен новий рядок
формули має бути окремим об’єктом, за винятком систем рівнянь, об’єднаних фігурною
дужкою, або матриць.
Формули розміщуються через інтервал після тексту, текст після формули – також через
інтервал. Нумерація формул – в круглих дужках, з вирівнюванням по правому краю
межі тексту.

12. Рисунки слід надавати в чорно-білому форматі та форматах WMF (створені
безпосередньо в Word або збережені у вказаному форматі й обов’язково згруповані),
BMP, або PCX і поміщені в кадр.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці повинні бути чорно-білого кольору.

Рисунок слід розташовувати після посилання на нього в тексті статті, він повинен мати
номер і назву.

13. Таблиці оформлюють відповідно до вимог Державного стандарту України й
розміщують або в тексті статті, або на окремих сторінках у тій послідовності, у якій у
статті на них посилаються.

14. Посилання на цитовані джерела та їх бібліографія повинні відповідати Державному
стандарту України. Використання джерел є обов’язковим, їх перелік слід подавати
наприкінці статті. Для дослідницьких статей рекомендується у списку літератури
використовувати не менше п’яти позицій.

Список використаних джерел слід подавати мовою оригіналу джерел та у
транслітерації.

Список літератури має складатися із двох блоків:
• ЛІТЕРАТУРА – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до розробленого в
2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

• REFERENCES – той же список літератури, транслітерований у романському алфавіті
(рекомендації за бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association).

Завантажити приклад оформлення статті
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